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Voorwoord 
Verder dan het topje van de ijsberg 

Op 13 juni 2022 stonden we in Diergaarde Blijdorp stil bij 30 jaar inzet op 
verkeersveilig gedrag. Dit jubileum van het ROV Zuid-Holland was een enorme 
mijlpaal. Mooi om samen met een grote groep partners te praten over het werkveld. 
Wat hebben we bereikt? Waar staan we nu? Wat zijn onze uitdagingen? Oftewel: 
welke beren zien we op de weg? Verkeerspsycholoog Adriaan Heino van onze 
ambassadeurorganisatie Interpolis nam ons mee. Wat vooral blijft hangen is zijn 
analyse van de uitdaging: we kijken te veel naar het topje van de ijsberg. 
 
Met elkaar hebben we in Nederland de ‘nul’ als doel: nul vermijdbare 
verkeersslachtoffers. Achter die dodelijke ongevallen die we willen voorkomen, liggen 
veel grotere aantallen ongevallen met ernstig en minder ernstige letsel. En 
daarachter al die keren dat het bijna mis ging. Adriaan wees ons daarop. In 
risicogestuurd werken zouden we vooral moeten kijken naar al die keren dat het nog 
maar nét goed ging. Wat ging daar nu precies mis? Als we snappen wat er bíjna 
misging, kunnen we een écht ongeluk vaker voorkomen. 
 
In de ongevalscijfers van 2022 zien we een verslechtering: meer verkeersdoden en 
gewonden. Om in de symboliek te blijven: onze ijsberg smelt niet, maar wordt groter. 
Boven water in zichtbare aantallen ongevallen, maar dus vooral ook onzichtbaar 
onder water. Zijn we dan met de verkeerde dingen bezig? Is onze maatschappij zo 
veranderd? Ons bewegingspatroon anders? Ons lontje korter? Onze zorgen groter?  
 
Nu in de wintertijd zijn we weer bezig met (fiets)verlichting. In onze communicatie 
halen we aan dat volgens onderzoek zeker 15 procent van de fietsers aangeeft wel 
eens bijna te zijn aangereden in het donker. Ook dat lijkt slechts het topje van de 
ijsberg. Iedereen kent het beeld van fietsers of voetgangers die door duisternis, 
regen of mist opeens opdoemen. Gewoon door slecht zicht – zijn jouw autoramen 
eigenlijk altijd wel goed schoon? – vaak ook door slechte of geen verlichting of 
ontbrekende reflectie. Een categorie ongevallen die makkelijk te voorkomen lijkt: zorg 
gewoon dat je AAN staat, oftewel zichtbaar bent. Maar de praktijk is weerbarstiger 
dan de theorie, vaak wordt het gewoon vergeten. En als voetganger en fietser beleef 
je het verkeer anders dan als automobilist: ze zien me toch, ik zie hen toch ook? 
 
Een klein voorbeeld van het werk dat we te verrichten hebben. En dat onze grootste 
uitdaging ónder water ligt. Onder water in onze aannames en beelden over verkeer, 
verkeersveiligheid en deelname van onszelf en anderen daaraan. Elke twee jaar 
onderzoeken we zelfgerapporteerd gedrag. Dat geeft ook die inzichten: 
ondervraagden geven aan gedrag gevaarlijk te vinden, maar zij doen het zelf wél, 
want zíj kunnen dat risico goed inschatten. We herhalen het onderzoek in 2023 en 
zijn benieuwd naar de uitkomsten. 
 
Ook wij zelf als collega’s in het werkveld, werken trouwens vanuit aannames en 
inschattingen. Mogelijk zitten we ondanks de ambities om integraal te werken 
misschien nog wel te veel op onze eigen ijsschots. Of in dit geval te veel vanuit onze 
eigen iglo als betere metafoor. Voor ons allemaal is er werk aan de winkel. 
 
  



 

 

Maar dat doen we natuurlijk ook al. We werken al onder 
water. Onze inzet op gedrag – educatie, training, voorlichting 
– is er juist op gericht om verkeersdeelnemers verkeerswaardig te maken, waardoor 
we zorgen dat het stuk ijsberg ónder water niet nog groter is. Het lastige is, we 
kunnen dat heel moeilijk hard maken: hoe maak je inzichtelijk dat je ongevallen hebt 
voorkomen? Ook daar werken we aan: onze ambitie op effectmeting is in 2023 
onverminderd. 
 
In dit ‘Actieplan 2023’ staan onze acties voor 2023 beschreven (zie hoofdstuk 9 voor 
een overzicht). Laten wij met elkaar afspreken dat we in ons werk kijken waarom we 
dingen doen zoals we ze doen. En wat we anders of beter kunnen doen om meer 
risicogestuurd en integraal te denken. Mogelijk gaan we de verkeersdeelnemer dan 
nóg beter begrijpen en kunnen we onze inzet nóg beter afstemmen op het grote stuk 
van die gevaarlijke ijsberg ónder water. 
 
Astrid Homan, 
programmamanager ROV Zuid-Holland 
 
namens het team ROV Zuid-Holland 

 



 

Hoofdstuk 1 
Beleid: ambitieuzer, breder & meer aandacht voor gedrag 

Het landelijk beleid (van de Rijksoverheid) en het regionaal beleid (van onze twee 
regievoerders Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland) op 
het vlak van veilig verkeer is de afgelopen jaren vernieuwd: ambitieuzer en breder. 
De rode draad: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in 2050. Het ROV Zuid-Holland 
speelt hier ook in 2023 op in – samen met de regio’s – met een actieplan onder het 
motto ‘Maak een punt van nul’. Voor verkeersdeelnemers van 0 tot 100, maar vooral 
voor groepen die de grootste risico’s lopen: jongeren/beginnende bestuurders, 
fietsers en senioren. In dit eerste hoofdstuk schetsen we het overkoepelende beleid 
alsmede de uitgangspunten van de diverse overheden en het ROV Zuid-Holland, 
zoals ons Meerjarenprogramma 2022-2024. 
 

1.1 Rijk: ambitieuzer, breder & risicogestuurd 
De visie van de overheid op veilig verkeer staat in het landelijke ‘Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid 2030’. In dit plan beschrijven de wegbeheerders (Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen) hun gezamenlijke koers om het aantal 
verkeersslachtoffers stap voor stap terug te dringen: naar nul in 2050. Om dat 
ambitieuze doel te bereiken, zijn er landelijke én regionale uitvoeringsprogramma’s 
voor veiliger verkeer, met concrete maatregelen om de grootste risico’s in het verkeer 
aan te pakken. Al met al is het strategisch beleid voor veiliger verkeer ambitieuzer 
(nul slachtoffers), breder (elke partij doet het maximale) en risicogestuurd (risico’s 
systematisch in kaart brengen en structureel aanpakken). Nieuw zijn de ‘safety 
performance indicators’ of SPI’s: indicatoren voor de prestaties op het vlak van 
verkeersveiligheid, te gebruiken naast de jaarlijkse aantallen verkeersdoden en -
gewonden. 
 

1.1.1 Negen beleidsthema’s: van infra tot gedrag 
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) onderscheidt drie 
aandachtsgebieden met in totaal negen zowel landelijke als regionale 
beleidsthema’s: 
 
I. Verkeerssysteem 
1. veilige infrastructuur 
2. diversiteit verkeersdeelnemers 
3. technologische ontwikkelingen 
 
II. Risicogroepen 
4. kwetsbare verkeersdeelnemers 
5. onervaren verkeersdeelnemers 
 
III. Verkeersdeelnemer & gedrag 
6. rijden onder invloed 
7. snelheid in verkeer 
8. afleiding in verkeer 
9. verkeersovertreders. 
 
  



 

 

1.1.2 Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025: 
acht maatregelen 
In 2022 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘Landelijk Actieplan 
Verkeersveiligheid 2022-2025’ gepubliceerd. Daarin staan ook acht maatregelen die 
aangrijpingspunten geven voor het werk van het ROV Zuid-Holland: 

 
Actief vervoer 

− Maatregel 13: uitbreiden en borgen van programma Doortrappen (zie 4.1). 
 
Veilige voertuigen 

− Maatregel 24: lanceren campagne Veilig Gebruik Rijhulpsystemen (zie 6.5.5). 
 
Veilig gedrag 

− Maatregel 25: houden jaarlijkse MONO-campagne (zie 6.5.3). 

− Maatregel 26: vergroten aandacht voor veilig verkeer onder leerlingen Voortgezet 
Onderwijs (zie 3.3.1 punt 4). 

− Maatregel 27: preventief voorlichten over gevolgen zeer risicovol gedrag (zie 5.1). 
 
Rijden onder invloed 

− Maatregel 36: ontwikkelen communicatieaanpak rijden onder invloed (zie 5.2). 

− Maatregel 37: handreiking rijden onder invloed voor gemeenten en regio’s (zie 
5.2). 

− Maatregel 38: Dag van Verantwoord Medicijngebruik op 9 januari 2023 (zie 6.6.1). 
 

1.1.3 Kiezen of delen: verkeerseducatie blijft onmisbaar 
Uit het rapport ‘Kiezen of delen: welke maatregelen kunnen zorgen voor halvering 
verkeersslachtoffers in 2030?’ van de SWOV blijkt dat extra maatregelen in vooral 
fietsveiligheid en snelheidsvermindering nodig zijn om die doelstelling te behalen. 
Volgens het rapport is de halvering van het aantal gewonden al buiten bereik. Ook 
met extra maatregelen. De halvering van het aantal dodelijke slachtoffers in 2030 is 
nog mogelijk, maar extra inzet is dan noodzakelijk, bovenop alles wat al is voorzien. 
Het SWOV kijkt met name naar infrastructurele en technische oplossingen: denk aan 
de fietshelm, snelheidscontroles en weginrichting voor fietsveiligheid en het 
verminderen van de snelheid. 
Verkeerseducatie en voorlichting blijven flankerend onmisbaar: willen we vermijdbare 
slachtoffers voorkomen, dan moet iedere weggebruiker van 0 tot 100+ op de hoogte, 
vaardig én gemotiveerd zijn om zich veilig te gedragen. Aanpassingen aan wegen 
vragen om uitleg, campagnes en handhaving om te komen tot wenselijk gedrag. 
 

1.2 Metropoolregio Rotterdam Den Haag: meer aandacht voor 
gedragsbeïnvloeding 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) schaart zich in de ‘Regionale 
Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025’ achter het landelijke doel van nul 
vermijdbare verkeersslachtoffers in 2050. Via het programma Verkeersveiligheid 
draagt de MRDH bij aan een verkeersveilige metropoolregio “door het verbeteren 
van de fietsinfrastructuur en een duurzaam veilige weginrichting en meer aandacht te 
besteden aan gedragsbeïnvloeding met specifieke aandacht voor kinderen, jongeren 
en ouderen.” 

 



 

De MRDH vermeldt ook een aantal SPI’s met streefpercentages: 
• SPI: percentage basisscholen dat meedoet aan de schoolbrengweek stijgt van 16 naar 44 
• SPI: percentage basisscholen dat meedoet aan SCHOOL op SEEF stijgt van 33 naar 62 
• SPI: percentage middelbare scholen dat meedoet aan TotallyTraffic stijgt van 38 naar 49 

 

1.3 Provincie Zuid-Holland: focus op fietsers, jongeren & ouderen 
De aanpak van de provincie Zuid-Holland (PZH) ligt vast in het 
‘Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030’. Gezien de 
stijgende tendens van het aantal verkeersslachtoffers (zowel doden als gewonden) 
constateert de provincie dat alle partijen een tandje moeten bijzetten. Doelen van het 
Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Zuid-Holland: tot 2027 de stijgende lijn 
ombuigen in een dalende lijn: minder dan de 100 verkeersdoden en 6.570 gewonden 
per jaar ten opzichte van het piekjaar 2018. En van 2027 tot 2030: maximaal 85 tot 
95 verkeersdoden en maximaal 5.585 tot 6.242 gewonden per jaar, een daling van 
minimaal 5 tot 15 procent ten opzichte van 2018. De PZH vraagt het ROV Zuid-
Holland de focus vooral te leggen op fietsers, jongeren en ouderen. Ook werkt PZH 
aan de oprichting van een ‘safety board’, een gesprekstafel met maatschappelijke 
partners en ambassadeurs op het vlak van veilig verkeer. 
 

1.4 Regio’s: TotallyTraffic voor bovenbouw 
Ook de bestuurlijke regio’s in Zuid-Holland (zie tabel 1) hebben regionale 
uitvoeringsprogramma’s voor veilig verkeer opgesteld. De MRDH is niet alleen een 
van de twee regievoerders van het ROV Zuid-Holland, maar ook een van de 
uitvoerende regio’s in Zuid-Holland. Twee regio’s trekken gezamenlijk op: 
Alblasserwaard en Drechtsteden. 
 

Zuid-Holland 

MRDH provincie Zuid-Holland 

Rotterdam & 
Haaglanden 

Alblasser-
waard 

Drechtsteden Goeree-
Overflakkee 

Hoeksche 
Waard 

Holland 
Rijnland 

Midden-
Holland 

21 
gemeenten 

2 
gemeenten 

7 
gemeenten 

1 
gemeente 

1 
gemeente 

13 
gemeenten 

5 
gemeenten 

Tabel 1: Bestuurlijke organisatie veilig verkeer in Zuid-Holland (per 1 januari 2023). 

 
Het ROV Zuid-Holland ondersteunt de zeven regio’s – en hun inliggende gemeenten 
– bij het halen van hun doelen en streefpercentages (van safety performance 
indicators) op het vlak van veilig verkeer. Het ROV Zuid-Holland wil in 2023 samen 
met alle regio’s weer regionale kennis- en inspiratiesessies organiseren om de 
banden aan te halen. Enkele opvallende punten in de uitvoeringsprogramma’s van 
de zeven regio’s in Zuid-Holland staan hieronder vermeld.  
 

1.4.1 Ambities MRDH voor 2023 

• Meer gemeenten laten meedoen aan regionale campagnes door betere 
afstemming tussen ROV Zuid-Holland en gemeenten (zowel afdelingen Verkeer 
als Communicatie). 

• Ontwikkelen dode-hoeklessen voor basisscholen. 

• Haalbaarheid aangepaste versie SCHOOL op SEEF onderzoeken, vanwege 
groeiend tekort aan verkeersleerkrachten en behoefte scholen rond het 



 

 

programma. 

• Verbreden TotallyTraffic naar meer doorlopende leerlijn 
bovenbouw voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-scholen. 

• Ontwikkelen en houden pilots voor jongeren (scooterrijders, jonge automobilisten) 
rond thema’s als afleiding, snelheid en rijden onder invloed. 

• Stimuleren integrale aanpak: wat kan nog wel als een infrastructurele maatregel 
nog niet kan en hoe kunnen gedragsmaatregelen infrastructurele maatregelen 
aanvullen? 

 

1.4.2 Alblasserwaard en Drechtsteden: elke gemeente doet aan Doortrappen 

• Alle gemeenten eind 2023 laten meedoen aan ‘Doortrappen’. 

• Meer ambassadeurs werven, te beginnen bij wethouders. 

• Meer communicatie over veilig verkeer voor en na het sporten. 

• Meer lokaal aanwezig zijn in verkeer met politie en maatschappelijke organisaties. 
 

1.4.3 Goeree-Overflakkee: meer aanbod TotallyTraffic voor bovenbouw 

• Meer geschikt aanbod TotallyTraffic creëren voor bovenbouw, bijvoorbeeld niet-
roostergebonden voorlichtingsteams. 

• Fietsinfra- en routes onderzoeken op obstakels voor vooral oudere fietsers. 

• Remproeven en snelheidsacties organiseren op nieuw ingerichte 30/50/60-wegen. 

• Meer ambassadeurs werven bij bedrijven en sportverenigingen. 

• Meer aandacht besteden aan fietsers in campagne ‘Modder op de weg’. 

• Pilot medicijnen in het verkeer uitvoeren met het ROV Zuid-Holland. 
 

1.4.4 Hoeksche Waard: beurs ‘Door in het verkeer’ 

• Organiseren beurs ‘Door in het verkeer’ met extra aandacht voor ‘Doortrappen’. 

• Houden informatiebijeenkomst om integrale regionale samenwerking te 
verbeteren. 

• Doorvoeren uniforme schoolomgevingen met aandacht voor school-thuisroutes. 

• Aanbieden cursus tractorrijden van Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. 

• Plaatsen mottoborden ‘Modder op de weg’ langs waterschapswegen. 

• Plaatsen mottoborden tegen overlast motoren langs dijkwegen. 

 
1.4.5 Holland Rijnland: primair onderwijs 

• Totale aanbod voor primair onderwijs uitdragen. 

• Vernieuwing SCHOOL op SEEF.  
 
1.4.6 Midden-Holland: schoolomgevingen, zwaar verkeer & handhavingsprio’s 

• Uniformeren verkeersveilige schoolomgevingen. 

• Minimaliseren conflicten zwaar (landbouw)verkeer en zwakke 
verkeersdeelnemers. 

• Reguleren van groot en zwaar vrachtverkeer in kernen. 

• Wegbeheerders stimuleren om handhavingsprioriteiten vast te leggen in Integraal 
Veiligheidsplan. 

 
  



 

1.4.7 Gemeenten omarmen STOP (maar dan wel graag veilig) 
De beleidsafkorting ‘STOP’ is overgewaaid uit België. Hij staat voor ‘Stappen, 
Trappen, OV en Personenwagen’, in díe voorkeursvolgorde. Steeds meer 
gemeenten omarmen het STOP-principe en geven in hun mobiliteitsbeleid prioriteit 
aan lopen en fietsen (actief vervoer), OV (collectief vervoer) en dan pas de auto 
(individueel vervoer). Soms is het ook STOMP, met de extra M van MaaS (mobiliteit 
als dienst, zoals deelvervoer). Lopen en fietsen zijn gezond, maar wandelaars en 
fietsers behoren ook tot de kwetsbare verkeersdeelnemers. ‘Stappen en Trappen’ is 
dus prima, maar alleen als dat veilig kan.  

 
1.5 ROV Zuid-Holland: professionalisering, effectiviteitsmeting & 
integrale aanpak 
De huidige samenwerking tussen PZH en MRDH in de vorm van het ROV Zuid-
Holland loopt tot 2025. Het ROV Zuid-Holland ondersteunt een effectief, integraal en 
regionaal verkeersveiligheidsbeleid in de hele provincie Zuid-Holland. Het 
‘Meerjarenprogrammaplan 2022-2024’ is zowel continuerend als vernieuwend. 
Succesvolle programma’s en activiteiten rond educatie en gedragsbeïnvloeding zet 
het ROV Zuid-Holland voort. Daarnaast wordt geïnvesteerd in meer effectiviteit van 
de organisatie en de activiteiten en in ontwikkelingen van kennis en aanbod voor 
nieuwe vraagstukken. 
 

1.5.1 Maatregelen passen in raamwerk 
De integrale aanpak van veilig verkeer vraagt om verdere professionalisering. Te 
denken valt daarbij aan proactief advies vanuit het ROV Zuid-Holland, structurele 
meting van effectiviteit van programma’s en activiteiten alsmede verdere 
verantwoording op resultaten (zie hoofdstuk 2). Het ROV Zuid-Holland kiest vanuit de 
rol als aanjager als speerpunt voor integraliteit van ‘de drie E’s van 
verkeersveiligheid’: activiteiten rond gedragsbeïnvloeding (education) bezien we 
steeds in samenhang met handhaving (enforcement) en infrastructuur en techniek 
(engineering).  
 
De komende jaren zet het ROV Zuid-Holland in op gedragsbeïnvloeding waar: 
- de samenleving het meeste resultaat vraagt (risicogestuurd) 
- we het meeste effect verwachten (resultaatgericht en efficiënt) 
- we de optimale combinatie maken tussen de drie E’s (integraal). 
 
Vanwege de hoeveelheid en complexiteit van thema’s heeft het ROV Zuid-Holland 
een raamwerk ontwikkeld om voor de verschillende activiteiten te kunnen duiden dat 
maatregelen bij verschillende thema’s horen. Het streven is alle plannen in dit 
raamwerk te plaatsen. 
 



 

 

 

1.5.2 ROV Zuid-Holland: visie, missie & doel 
Visie: Elke verkeersdeelnemer in Zuid-Holland draagt verantwoordelijkheid voor het 
bereiken van nul vermijdbare slachtoffers in het verkeer. 
Missie: Verkeersveilig gedrag tot norm maken onder verkeersdeelnemers in Zuid-
Holland. 
Doel: Aandacht voor en toepassing van veilig verkeersgedrag bevorderen als 
onderdeel van de gezamenlijke aanpak om het aantal verkeersongevallen te laten 
dalen. 
 

1.5.3 Verkeerseducatie: definitie SWOV 
Het ROV Zuid-Holland richt zich op de E van educatie binnen de drie E’s van veilig 
verkeer. We volgen de definitie van verkeerseducatie van de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV): “Elke vorm van formeel of 
informeel onderwijs dat zich richt op het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, 
vaardigheden en houdingen die noodzakelijk zijn voor een veilige verkeersdeelname, 
inclusief de wil om veilig aan het verkeer deel te nemen.” 
 

1.5.4 Drie rollen ROV Zuid-Holland: kennismakelaar, aanjager & ondersteuner 
In de activiteiten onderscheidt het ROV Zuid-Holland drie afgebakende rollen: 
 
1. kennismakelaar 

• ontwikkelt, verzamelt en draagt kennis over; 

• is deskundig op het beïnvloeden van gedrag in het verkeer; 

• weet welke partijen opereren op het vlak van veilig verkeer; 

• kan effectiviteit van maatregelen beoordelen. 
 
2. aanjager van partijen 

• moedigt partijen aan om aan de slag te gaan met veilig verkeer; 

• initieert nieuwe ontwikkelingen op basis van knelpunten en risicogedrag; 

• stimuleert samenwerking tussen partijen en betrekt nieuwe partijen. 
 



 

3. ondersteuner van activiteiten 

• ondersteunt activiteiten die regio’s overstijgen in heel Zuid-Holland; 

• trekt op met maatschappelijke organisaties op het gebied van verkeersveilig 
gedrag. 

 
Het ROV Zuid-Holland bakent de eigen rol verder af vanuit de taakomschrijving van 
een ondersteuningsbureau. Voor de duidelijkheid: het ROV Zuid-Holland 
communiceert niet direct met individuele verkeersdeelnemers, maar indirect via 
intermediairs als gemeenten, scholen en sportverenigingen. 
 
Het ROV Zuid-Holland versterkt de rol van kennismakelaar door: 

• kennisdossiers te ontwikkelen en daarin kennis en lessen te delen uit projecten; 

• innovaties onder de aandacht te brengen – bijvoorbeeld via webinars in 
samenwerking met marktpartijen; 

• opdracht te geven voor ontwikkeling van kennis of aanbod; 

• te vragen om relevante thema’s te onderzoeken, zoals de beleving van 
weginrichting. 



 

 

Hoofdstuk 2 
Evaluatie, monitoring & effectmeting: 
speerpunt in 2023 

Het evalueren van acties, projecten en programma’s, het monitoren van deelname, 
het meten van gedrag én het ontwikkelen van kennis over effecten van interventies 
blijft in 2023 en de jaren daarna een speerpunt van het ROV Zuid-Holland. In dit 
tweede hoofdstuk beschrijven we hoe we de evaluatie, monitoring en effectmeting 
van onze interventies met elkaar stap voor stap verbeteren. 
 

2.1 Van evalueren naar effecten meten 
In 2021 heeft het ROV Zuid-Holland onderzoek laten doen naar de monitoring en 
effectmeting van de eigen activiteiten en de inzet op verkeersveilig in het algemeen. 
Conclusie: het monitoren van aantallen (deelnemers) wordt toegepast, maar het 
meten van effecten (gedrag) staat nog in de kinderschoenen. Processen worden over 
het algemeen wel geëvalueerd, maar de inhoud nog te weinig, vaak omdat de 
inschatting wordt gemaakt dat de investering in tijd, geld en moeite te groot is of de 
meting te complex. Dat speelt niet alleen in Zuid-Holland, maar ook bij andere 
provincies. Deze conclusie doet niet af aan de wens voor meer inzicht: dragen 
interventies bij aan veiliger verkeer met minder doden en gewonden? 
 
Evaluatie is vaak al gemeengoed. Monitoren goed: vaak een kwestie van bijhouden 
en tellen van deelnemende gemeenten, jongeren, regio’s, scholen (lessen) en 
senioren. Het meten van effecten is lastiger. Dat vraagt in de meest ideale vorm om 
een definiëring van de gewenste resultaten, een nulmeting om de uitgangspositie 
vast te leggen, daarna één of twee metingen om nieuw gedrag in kaart te brengen én 
controlegroepen om uitkomsten te kunnen vergelijken. Dat vergt voorbereiding, 
genoeg tijd en middelen en specifieke omstandigheden. Het toeschrijven van nieuw 
gedrag aan een interventie (werken campagnes, maatregelen, lessen) is daarbij ook 
een aandachtspunt: kan een dergelijke claim worden gemaakt en onder welk 
voorbehoud. De inzet op meer meting, ook in minder ideale vorm, zal meer inzicht 
geven en kan helpen bij het verder inkleuren van zowel beleid als activiteiten. 
 

2.2 Samen met regio’s 
Het ROV Zuid-Holland blijft actief bijdragen aan het inzichtelijk maken van de 
effectiviteit van interventies. Dit speelt ook bij de regio’s en gemeenten. Zij vragen 
hiervoor ondersteuning van het ROV Zuid-Holland, in de vorm van meer advies, 
simpele handvatten en begeleiding in uitvoering. De regio’s willen graag samen 
optrekken en kennis ontwikkelen om de gezamenlijke interventies op een praktische 
manier te valideren. Daarbij is de rolverdeling: 

• Regio’s en gemeenten: signaleren behoeftes en gebruiken de instrumenten om 
gezamenlijk effecten in beeld te brengen. 

• ROV Zuid-Holland: ontwikkelt en ontsluit nieuwe, effectieve interventies, vraagt 
effectmeting van nieuwe activiteiten, verweeft die zo mogelijk in bestaande 
activiteiten en voert bovenregionale monitoring uit (zoals PROV, zie 2.3.6). 
 

2.3 ROV Zuid-Holland is ondersteuningsbureau 
Het ROV Zuid-Holland kiest voor meer afbakening van de taken. De vergelijking 
wordt gemaakt van een groothandel die levert aan de tussenhandel. 
Het ROV Zuid-Holland wil de directe interactie met verkeersdeelnemers laten aan de 



 

intermediairs zoals regio’s, gemeenten, werkgevers en verenigingen. Voor de 
intermediairs zijn wij het ondersteuningsbureau en ontwikkelen we onze interventies. 
Zij zijn de logische gesprekspartner van de individuele verkeersdeelnemer en ook 
onderling.  
De regio’s en gemeenten doen weer zaken met doelgroepen als scholen (met hun 
leerlingen), werkgevers (met hun werknemers) en verenigingen (met hun leden).  
Het ROV Zuid-Holland stelt om die reden geen eigen doelstellingen voor beter of 
veiliger gedrag bij verkeersdeelnemers. 
Als een ‘groothandel’ leveren we aan de tussenhandelaren programma’s en 
materialen voor eindgebruikers. De interactie met verkeersdeelnemers loopt dus via 
de ‘tussenhandel’. 
 

2.4 ROV Zuid-Holland kiest pragmatische aanpak 
Het monitoren van deelname en meten van effecten is specialistisch werk. Dat vraagt 
energie, expertise, tijd en geld. Daarom moeten we niet alles wetenschappelijk willen 
monitoren en meten. ‘Meten is weten’ en ‘gissen is missen’, maar er bestaat ook een 
gulden middenweg: ‘doe meer met ongeveer’. Het ROV Zuid-Holland kiest dus voor 
een behapbare, pragmatische aanpak van monitoren en meten. Een minder 
wetenschappelijke aanpak kan ook voldoende valide uitkomsten leveren. 
 

2.4.1 Over de hele linie beter en structureler 
Evaluatie, monitoring en effectmeting moeten over de hele linie beter en structureler. 
Zo zal het ROV Zuid-Holland bij nieuwe activiteiten, projecten en programma’s altijd 
om effectmeting vragen. In bestaande activiteiten, projecten en programma’s zal het 
ROV Zuid-Holland monitoring en effectmeting zo veel mogelijk verweven. In 2023 
kijkt het ROV Zuid-Holland naar de eigen programma’s SCHOOL op SEEF, 
TotallyTraffic en Doortrappen om monitoring en effectmeting zoveel mogelijk te 
verweven en waar mogelijk verder te professionaliseren. Voor projecten van partners 
beidt het ROV Zuid-Holland proactief ondersteuning op effectmeting aan. 
Voor kennis en uitvoering zoekt het ROV Zuid-Holland contact met andere 
ROV’s/provincies en de landelijke initiatieven. 
 

2.4.2 Project WEVER: meetlat voor effectevaluatie 
Een voorbeeld van effectmeting is WEVER. In dit landelijke project ‘op Weg naar 
Effectieve VERkeerseducatie’ werken kennisinstituten, provincies en ROV’s aan het 
verhogen van de effectiviteit van verkeerseducatie. WEVER test de kennis over veilig 
verkeer bij achtstegroepers met verschillende achtergronden.  
In het schooljaar 2021-2022 deden vier scholen uit Zuid-Holland mee aan dit 
landelijke onderzoek. Het is de ambitie dat er een structureel instrument ontstaat om 
het effect van verkeerseducatie in het primair onderwijs inzichtelijk te maken. 
 

2.4.3 PROV 2021: terugkoppeling naar regio’s en wegbeheerders 
In het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid 2021 (PROV) zijn 5.300 
Zuid-Hollandse verkeersdeelnemers gevraagd naar hun verkeersgedrag, welk 
gedrag zij gevaarlijk vinden in het verkeer en hun mening over maatregelen. 
De ondervraagden vinden het gevaarlijkst: 
1. fietsen zonder licht (96 procent) 
2. door rood rijden (91 procent) 
3. smartphonegebruik op de fiets (91 procent). 
 



 

 

Het ROV Zuid-Holland heeft de slag gemaakt om de 
uitkomsten van dit PROV 2021 (de volgende editie volgt in 
2023) te analyseren, op te splitsen naar regio en per wegbeheerder en de 
belangrijkste trends en uitschieters te delen met die regio’s en wegbeheerders, zodat 
zij zelf in actie kunnen komen. De uitkomsten zijn daarbij gerelateerd aan: 
1. VIA-statistiek uit ongevalsregistratie door politie 
2. SWOV-rapport ‘Staat van de Verkeersveiligheid’ (2021) 
3. VeiligheidNL-rapport ‘Fiets- en snor-/bromfietsongevallen in Nederland’ (2022) 
4. Rijkswebsite www.komveiligthuis.nl 
5. RIVM-website www.rijveiligmetmedicijnen.nl 
6. IenW-rapport ‘Rijden onder Invloed in Nederland’ (2021). 
 
Het ROV Zuid-Holland heeft op basis van deze inzichten het gesprek met de regio’s 
op welke punten het ROV Zuid-Holland kan ondersteunen in kennis of interventies. 
Hierbij wordt ook de doorkijk gemaakt naar het nieuw uit te voeren onderzoek in 
2023. 
 

2.4.4 Pakkans en handhaving 
Verkeersdeelnemers ervaren de pakkans van onveilig gedrag als laag, blijkt ook uit 
het PROV. MRDH en PZH zetten samen in op het borgen van handhaving op lokaal 
en regionaal niveau. 
Het ROV Zuid-Holland onderzoekt samen de regionale politiediensten op welke 
manier de beleving van de pakkans kan worden vergroot in relatie tot handhaving en 
in relatie tot de landelijke en/of regionale campagnes voor veilig verkeer. Te denken 
valt aan communicatie over handhavingsacties en follow-up van vanuit campagnes 
naar de verkeersdeelnemers die als potentiële overtreders daaruit naar voren 
komen. 
 

2.5 Acties 2023 voor evaluatie, monitoring & effectmeting 
Actie 1: Bij alle activiteiten blijft het ROV Zuid-Holland van tevoren nadenken over 
evaluatie, monitoring & effectmeting. 
 
Actie 2: Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt en gebruikt een structuur voor evaluatie 
met aanwijzingen en uitleg over onder meer een projectnotitie, smart formulering 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) van doelen en 
onderscheid tussen procesevaluatie (wat ging goed, wat kan beter), monitoring van 
gedrag (bijhouden, tellen, waarnemen), effectmeting (nulmeting, een-meting, twee-
meting) en het toeschrijven van gedragsveranderingen aan interventies (effectiviteit). 
 
Actie 3: Het ROV Zuid-Holland professionaliseert de evaluatie, monitoring en 
effectmeting, onder andere door daarom te vragen bij nieuwe acties, projecten en 
programma’s alsmede door evaluatie, monitoring en effectmeting beter te verweven 
in bestaande acties, projecten en programma’s. 
 
Actie 4: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt met welke partijen het kennis over 
monitoring en effectmeting kan delen en ontwikkelen (denk daarbij aan 
kennisinstituut CROW-KpVV, kennisnetwerk SPV en taskforce 
Verkeersveiligheidsdata). 
 
Actie 5: Het ROV Zuid-Holland biedt regio’s, gemeenten en hun doelgroepen (zoals 



 

scholen en verenigingen) aan om deelname aan programma’s te monitoren en 
gedrag te meten als vast onderdeel van de interventies en om data, ervaring en 
kennis daarover te delen. Het ROV Zuid-Holland bundelt, deelt en ontsluit zo veel 
mogelijk verzamelde informatie, ook voor de twee regievoerders MRDH en PZH. 
 
Actie 6: Het ROV Zuid-Holland bespreekt de uitkomsten van de analyse van het 
Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) 2021 met de regio’s en 
wegbeheerders, zodat zij zelf in actie kunnen komen. 
 
Actie 7: Het ROV Zuid-Holland houdt het Periodiek Regionaal Onderzoek 
Verkeersveiligheid 2023. Zo mogelijk trekken we hierin op met de Taskforce 
Verkeersveiligheidsdata voor de inzet rond de risico-indicator Veilige 
verkeersdeelnemers. 
 
Actie 8: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt samen met de regionale politiediensten 
welke kansen er zijn voor samenwerking rond handhavingsacties en campagnes. 
 



 

 

Hoofdstuk 3 
Onderwijsprogramma’s: ook voor jonge 
kinderen & bovenbouw 

Dit derde hoofdstuk gaat over de relatie tussen onderwijs, veilig verkeer en het ROV 
Zuid-Holland. Het ROV Zuid-Holland voert de regie over twee educatieve 
programma’s: ‘SCHOOL op SEEF’ voor primair onderwijs en ‘TotallyTraffic’ voor 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
De regio’s beheren de budgetten voor de deelname van scholen aan deze 
programma’s. In 2023 gaat het ROV Zuid-Holland verder om lesmateriaal van zowel 
SCHOOL op SEEF als TotallyTraffic aantrekkelijker, actueler en breder te maken en 
TotallyTraffic meer passend te maken voor de bovenbouw. Op die manier blijven de 
programma’s voldoen aan ontwikkelingen in zowel de samenleving als het verkeer. 
Ook bekijken we het aanbod voor kinderen tot 4 jaar en hun ouders, omdat op basis 
van onderzoek bekend is dat kinderen dan al leren over verkeer, en ouders relatief 
ontvankelijk zijn voor dat onderwerp. We gaan verder met de ontwikkeling van het 
kennisdossier over veilige schoolomgevingen (onder andere schoolzones). 

3.1 Ontwikkeling: ook voor kinderen tot 4 jaar 
Het ROV Zuid-Holland inventariseert het aanbod voor jonge kinderen tot 4 à 6 jaar 
én hun ouders. Want baby’s, peuters en kleuters pikken – klein als ze zijn – 
ongemerkt al veel op over verkeersregels en verkeersgedrag. Zo is het programma 
JONGleren ontwikkeld door de provincie Utrecht en ROV Limburg voor 
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en kleuteronderwijs (zie ook 
https://jonglereninhetverkeer.nl). Onze vernieuwde Verkeerskalender (zie hieronder) 
speelt ook in op deze doelgroep. 
 

3.1.1 Verkeerskalender vernieuwd 
De verkeerskalender van SCHOOL op SEEF is vernieuwd. Zo zijn er elke maand 
twee animatieverhalen in plaats van één. Er is een kort en eenvoudig verhaal voor 
kinderen van 3 jaar (kinderdagverblijven). En een langer verhaal op iets hoger 
begripsniveau voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar (onderbouw primair onderwijs). 
De animatievorm is niet alleen leuker voor de kinderen, maar maakt het ook mogelijk 
om bepaalde bewegingen in het verkeer uit te beelden. Animaties en bijbehorende 



 

tips voor leerkrachten en ouders staan niet meer apart op een site maar zijn 
verbonden aan SCHOOL op SEEF via www.schoolopseef.nl/verkeerskalender.  
Doordat de verkeerskalender ook op mobiele apparaten te gebruiken is, kunnen 
kinderen en ouders er thuis makkelijker samen mee aan de slag. Dat is belangrijk, 
want verkeersopvoeding begint thuis. Als ouders van jonge kinderen eenmaal 
gewend zijn om verkeersthema’s aandacht te geven, dan is de kans groter dat ze dat 
ook blijven doen. 
De verkeerskalender is ook geschikt voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 
We bekijken in 2023 hoe we de Verkeerskalender verder onder de aandacht kunnen 
brengen van potentiële gebruikers. Daarnaast ontwikkelen we bij de 
Verkeerskalender korte filmpjes van situaties waarin kinderen en ouders concrete 
vaardigheden in het verkeer oefenen. 
 

3.1.2 Actie 2023 voor jonge kinderen 
Actie 9: Het ROV inventariseert het aanbod verkeerseducatie aan jongere kinderen 
van 0 tot 4 à 6 jaar én hun ouders. We onderzoeken of het aanbod voldoet voor de 
doelgroep en op welke manier en via welke kanalen we het gebruik kunnen 
stimuleren. 
 

3.2 SCHOOL op SEEF: ontwikkeling, label & verkeersleerkrachten 
SCHOOL op SEEF is erop gericht om leerlingen in het primaire onderwijs van 4 tot 
12 jaar in een veilige omgeving en op een eigentijdse manier te begeleiden in hun 
ontwikkeling tot verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Niet alleen door het 
aanbieden van aansprekend lesmateriaal, maar ook door inzet van ouders en de 
school. SCHOOL op SEEF stimuleert lokale netwerken met scholen, gemeente, 
politie en maatschappelijke organisaties. 
 

3.2.1 SWOT-analyse: veranderingen op vier fronten 
Met een SWOT-analyse (afkorting van de Engelse termen strengths, weaknesses, 
opportunities en threats) kun je in kaart brengen waar je staat met je programma (of 
organisatie of product) en je strategie uitstippelen. Sterkten en zwakten zitten 
vanbinnen, kansen en bedreigingen komen vanbuiten. Je sterkten en kansen zijn 
positief, je zwakten en bedreigingen kunnen negatief uitpakken. Kansen 
gecombineerd met sterkten kunnen tot succes leiden. Bedreigingen en zwakten 
kunnen juist een fnuikende combinatie vormen. 
 

sterkten 
+ praktische toepasbaarheid 
+ brede, integrale aanpak 
+ borging kwaliteit met label voor scholen 

zwakten 
- uitvoering verschilt per regio/leerkracht 
- labelprocedure 

kansen 
? aanvullen en actualiseren lesmateriaal 
? grotere betrokkenheid gemeenten: integrale 
aanpak en meer betrokkenheid scholen 
? gedeeltelijke automatisering labelprocedure 
? verkeerscoaches die leerkrachten bijscholen 
? samenwerking andere programma’s 

bedreigingen 
! geringe betrokkenheid gemeenten 
! geringere betrokkenheid ouders 
! geringere betrokkenheid scholen 
! tekort aan verkeersleerkrachten 
! werkdruk bij leerkrachten/in onderwijs 

SWOT-analyse SCHOOL op SEEF 



 

 

Als input voor de doorontwikkeling van SCHOOL op SEEF 
hebben we bovenstaande SWOT-analyse opgesteld. Hieruit 
komt naar voren dat er op een aantal fronten iets mag of moet veranderen: 
 
1. Opfrisbeurt & doorontwikkeling lesmateriaal 

Het programma is breed en praktisch, maar het lesmateriaal verdient aanvulling. Dit 
is al in gang gezet, maar vraagt verdere inspanningen in 2023. De aangeboden 
lessen kunnen worden aangepast, geactualiseerd en uitgebreid met landelijke 
ontwikkelingen, zoals dode hoek (bij vrachtwagens) drukte op het fietspad, 
fietsverlichting, lichte elektrische voertuigen (LEV’s), sociale media en 
verkeersbrigadiers.  
Ook kunnen de lessen voor de hoogste groepen ‘volwassener’ worden gemaakt met 
het oog op de overgang naar de middelbare school (bijvoorbeeld door lesmateriaal 
‘Van 8 naar 1’ te ontwikkelen voor zowel SCHOOL op SEEF als TotallyTraffic).  
Ook kijken we naar de geschiktheid van het aanbod voor bijvoorbeeld speciaal 
onderwijs.  
We streven naar materiaal dat inclusiever en diverser is. Bijvoorbeeld door meer 
rekening te houden met leerlingen met een (geestelijke of lichamelijke) beperking, 
migratieachtergrond/taalachterstand of vervoerarmoede (bijvoorbeeld kinderen 
zonder fiets of zonder fietsende ouders).  
Ook toetsen we op de digitale toegankelijkheid van de website. 
De permanente product(door)ontwikkeling hoeft het ROV Zuid-Holland niet alleen te 
doen. Het is interessant en belangrijk om op te trekken met de partners van 
SCHOOL op SEEF in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en te leren 
van andere programma’s in andere provincies. 
 
2. Lesmateriaal Verkeerskunsten 

Naast de inhoudelijke opfrisbeurt en doorontwikkeling van het programma, vraagt het 
praktische lesmateriaal ‘Verkeerskunsten’ aandacht. In 2022 is een inventarisatie 
gemaakt van de praktijkmaterialen (onder meer pilonnen, verkeersborden, 
verkeersdrempels en verkeerslichten voor parcoursen op schoolpleinen, zodat jonge 
verkeersdeelnemers vrijelijk kunnen oefenen) in de tassen. Voor 2023 is het de inzet 
om de losse materialen en volledige nieuwe tassen beschikbaar te maken voor de 
partners. Naar verwachting kan dit in het eerste kwartaal 2023. 
 
3. Betrokkenheid gemeenten 

Van de circa 1.100 scholen voor primair onderwijs in Zuid-Holland staat nu een kwart 
(268) van de scholen ingeschreven als gebruiker van het programma SCHOOL op 
SEEF. Het is de ambitie van alle partners dat dit aandeel stijgt. De gemeenten 
voeren het programma uit. De betrokkenheid en de relatie tussen de basisscholen en 
de gemeenten kunnen inniger. 
Uit vergelijking in data tussen MijnSEEF (registratiesysteem website) en data van de 
regio’s blijken er verschillen in aantallen en definitie van deelnemers aan het 
programma. Om goede monitoring mogelijk te maken, worden afspraken gemaakt 
hoe dit gelijk te trekken. 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2023-2024 organiseert het ROV Zuid-
Holland weer de ‘Maand van de veilige schoolomgeving’ (zie 6.6.10) en de 
Schoolbrengweek. Hierin trekt het ROV Zuid-Holland op met de regio’s en de 
gemeenten. Begin 2023 is er afstemmingsoverleg met de regio's om terug te blikken 



 

op de samenwerking in 2022 en vooruit te blikken op de rolverdeling en de 
organisatie in 2023. 
 
4. Integrale aanpak 

De betrokkenheid van gemeenten kunnen we ook vergroten met (proeven met) een 
integrale aanpak (infrastructuur, verkeersgedrag én handhaving) aan de hand van 
een concrete aanleiding, zoals een nieuw(e) school(gebouw) of wegwerkzaamheden 
bij een school. In 2021 hebben we de inzet van drones gefaciliteerd om bewegingen 
in de schoolomgeving in kaart te brengen en daarbij knelpunten in beeld te krijgen. 
Naar aanleiding daarvan zijn goede gesprekken gevoerd tussen de gemeente, 
ouders en scholen. 
Vanuit de deelsessie ‘Kunnen we het paard vóór de wagen spannen?’ op het 
jubileumcongres ‘Beren op de weg’ kwam de aanbeveling om scholen vaker te 
betrekken bij wegwerkzaamheden. Zoals in Haastrecht, waar de scholen werden 
betrokken bij het project rond de provinciale weg N228. Het is de bedoeling een 
ideeënbank op te zetten met goede voorbeelden van een integrale aanpak ter 
inspiratie voor gemeenten en scholen. 
 
5. Betrokkenheid scholen & toekomst labels 

Ruim driekwart van de scholen heeft (nog) geen account voor SCHOOL op SEEF. 
Het is de gezamenlijke ambitie van alle partners dat er op álle scholen in Zuid-
Holland goede verkeerseducatie is. De scholen staan daarin logischerwijs centraal: 
zij moeten de meerwaarde ervan inzien. Het overbrengen van die meerwaarde is een 
speerpunt. 
Scholen die meedoen aan SCHOOL op SEEF, kunnen het verkeersveiligheidslabel 
aanvragen. Daarmee laten zij zien dat de verkeerseducatie op de school wordt 
uitgevoerd volgens de principes van SCHOOL op SEEF. Ze stellen daarvoor een 
schoolactieplan op dat inzicht geeft in de activiteiten van de school. De 
onafhankelijke labelcommissie van het ROV Zuid-Holland beoordeelt het plan. Als 
een school genoeg punten haalt, krijgt de school het label dat drie jaar geldt. Van de 
268 scholen die in Zuid-Holland meedoen aan SCHOOL op SEEF, hebben er nu 153 
zo’n label: ruim de helft. 
Uit de SWOT-analyse blijkt dat de labelprocedure inzicht geeft aan de partners in 
SCHOOL op SEEF (ROV Zuid-Holland, regio’s en gemeenten) in het niveau en de 
integraliteit van de aanpak. Sommige scholen geven aan op te zien tegen de 
aanvraagprocedure en maar beperkte meerwaarde hechten aan het label. Een trend 
lijkt dat steeds minder scholen een aanvraag doen voor (her)labeling. In tijden van 
post-corona, toenemende verwachtingen van zowel ouders als de samenleving aan 
scholen, een tekort aan verkeersleerkrachten én werkdruk van bestaande 
leerkrachten zien scholen af van extra werk. We onderzoeken in 2023 hoe we dit 
vertalen naar het beleid rond het verkeersveiligheidslabel. 
 
6. Samenwerking andere programma’s 

Een apart punt bij de betrokkenheid van regio’s en gemeenten bij de 
verkeerseducatie is het regionale en lokale aanbod in aansluiting op SCHOOL op 
SEEF. Denk hierbij aan de fietsexamens, maar ook aan de dode-hoeklessen en 
aanvullingen vanuit andere lesprogramma’s. 
Deze worden aanvullend georganiseerd en ingezet. Het aanbod verschilt van regio 
tot gemeente. Holland Rijnland wil graag deze differentiatie in beeld brengen. Met 
hen loopt als pilot  het gesprek hoe dit kan worden vormgegeven. 
 



 

 

In 2022 is samengewerkt met de ANWB in de competitie 
rond Verkeerspleinen. Het ROV Zuid-Holland heeft de aanleg 
van twee extra pleinen mogelijk gemaakt voor een nummer 2 en 3 na de winnende 
school in Zuid-Holland. Met de ANWB loopt gesprek om in 2023 de samenwerking 
hiervoor voort te zetten. Mogelijk kan de competitie een extra beloning worden voor 
labelscholen. Dit idee vraagt nadere uitwerking en afstemming. 
 
7. Tekort aan vakleerkrachten 

In de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag staan diverse scholen – ook door het 
gebrek aan verkeersleerkrachten – op de wachtlijst voor SCHOOL op SEEF. Het 
ROV Zuid-Holland denkt met de MRDH na over een ‘wachtverzachter’ om scholen 
met een kennismakingstraject alvast gedeeltelijk of voorlopig aan te sluiten bij 
SCHOOL op SEEF. 
Om het tekort aan verkeersleerkrachten te verzachten, denken deze partijen ook aan 
het (laten) opleiden van nieuwe verkeersleerkrachten. Ook bekijken we of we hbo-
niveau van de verkeersleerkrachten blijven vragen of dat mbo(+) ook voldoende 
kwaliteit kan bieden en voldoet aan de geldende vereisten. 
 
8. Betrokkenheid ouders & opvoeders 

Het lijkt erop dat ouders en opvoeders om allerlei redenen weinig betrokken zijn bij 
de school van hun kinderen in het algemeen en verkeerseducatie in het bijzonder. 
Bijvoorbeeld doordat ze het druk hebben, het als taak zien van de school, zelf te 
weinig weten van de risico's in het verkeer, de verkeersregels, het belang van hun 
eigen inzet, en de behoefte van hun kinderen op dit punt. Toch is het voor het 
effect/succes van verkeerseducatie cruciaal ouders/opvoeders te betrekken bij de 
verkeersopvoeding van hun kind. De reis van en naar school te voet of op de fiets 
kan een dagelijks leermoment zijn. Vandaar dat het ROV Zuid-Holland zich ook in 
2023 buigt over de vraag hoe het scholen kan helpen bij het betrekken van ouders 
en opvoeders bij zowel verkeerseducatie als veilige schoolomgevingen. Bijvoorbeeld 
door scholen te ondersteunen bij zowel werving en betrokkenheid van actieve 
verkeersouders (die scholen leuke en leerzame activiteiten helpen organiseren) als 
voor structurele communicatie met álle ouders (informatie voor nieuwsbrieven, 
ouderavonden en schoolwebsite). Er zijn kansen om dit samen met gemeenten in te 
vullen. 
 
9. Evaluatie, monitoring & effectmeting 

Dit punt is een aanvulling op de SWOT-analyse. Het ROV Zuid-Holland is 
ontwikkelaar en beheerder van het programma SCHOOL op SEEF. De provincies 
Zeeland en Limburg gebruiken het programma ook. Mede door de betrokkenheid van 
deze andere overheden is de vraag naar effectmeting en (her)toetsing van het 
programma op de agenda komen te staan. Dat stemmen we ook af met 
gemeenten/regio’s. In 2023 melden we het programma aan voor toetsing voor de 
CROW-toolkit. In het verlengde hiervan is het een speerpunt voor de projectleider 
SCHOOL op SEEF om scholen te bezoeken en verkeerslessen bij te wonen. 

 
3.2.3 Acties 2023 voor SCHOOL op SEEF 
Actie 10: Het ROV Zuid-Holland bespreekt SCHOOL op SEEF met de andere 
gebruikers van het programma (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) en zet in op het 
actualiseren en aanvullen van lessen met zowel landelijke ontwikkelingen (afleiding, 
dode hoek, drukte op fietspad, nieuwe voertuigen, sociale media, verkeersbrigadiers) 



 

als door regio’s aangedragen thema’s (landbouwverkeer, modder op de weg). Ook 
maken we SCHOOL op SEEF diverser en inclusiever. 
 
Actie 11: Het ROV Zuid-Holland controleert en onderhoudt de website 
www.schoolopseef.nl op digitale toegankelijkheid. 
 
Actie 12: Het ROV Zuid-Holland zorgt voor een bestelmogelijkheid van zowel losse 
materialen als complete materiaaltassen van Verkeerskunsten. 
 
Actie 13: Het ROV Zuid-Holland blikt begin 2023 met de regio’s en gemeenten terug 
op de samenwerking in 2022 en vooruit op de rolverdeling en organisatie in 2023 van 
de Schoolbrengweek en de Maand van de Veilige Schoolomgeving. 
 
Actie 14: Het gesprek wordt gevoerd met regio’s en gemeentes over SCHOOL op 
SEEF en de deelname van scholen aan het programma. (deze actie kan tegelijk met 
actie 32). 
 
Actie 15: Het ROV Zuid-Holland ondersteunt de uitvoering van een of meer proeven 
met de integrale aanpak (infra, gedrag én handhaving) met een gemeente en een 
school aan de hand van een concrete casus, zoals een nieuw schoolgebouw of 
wegwerkzaamheden. 
 
Actie 16: Het ROV Zuid-Holland blijft de ontwikkelingen rond de labelaanvragen 
volgen en bekijkt welke stappen mogelijk gewenst zijn.  
 
Actie 17: Samen met de regio’s brengen we de registratie op orde van scholen die 
verkeerseducatie verzorgen en wel of niet geregistreerd staan als deelnemer aan 
SCHOOL op SEEF. Er komt een duidelijke definitie en omschrijving van de diverse 
variaties om deelnemend te zijn. 
 
Actie 18: Het ROV Zuid-Holland bekijkt samen met de MRDH welke inzet kan 
worden gepleegd om het aanbod van verkeersleerkrachten te vergroten.  
 
Actie 19: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt samen met de MRDH wat in 
aanmerking komt als een ‘wachtverzachter’ voor scholen die willen meedoen aan 
SCHOOL op SEEF maar nog niet kunnen starten door de beperkte beschikbaarheid 
van verkeersleerkrachten. 
 
Actie 20: Vanuit SCHOOL op SEEF wordt gekeken naar materiaal en inzet voor 
vergroten van de betrokkenheid van ouders. 
 
Actie 21: Het ROV Zuid-Holland start het proces op voor (her)toetsing van SCHOOL 
op SEEF in de CROW-toolkit. 
 
Actie 22: Het ROV Zuid-Holland bekijkt hoe lokaal en regionaal aanvullend aanbod 
in beeld kan worden gebracht in samenwerking met de regio Holland Rijnland.  
 
Actie 23: De projectleider SCHOOL op SEEF gaat in overleg met de regio’s diverse 
scholen bezoeken en verkeerslessen bijwonen. 

  



 

 

3.3 TotallyTraffic: actualisatie, programmatisch 
& aandacht voor bovenbouw 
Het programma TotallyTraffic richt zich op scholen voor voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs. Jongeren tussen 12 en 18 jaar ontwikkelen zich snel 
en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels 
niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor (groeps)druk vanuit hun 
vriendenkring. Jongeren behoren tot de kwetsbaarste verkeersdeelnemers. Uit de 
recente cijfers komt naar voren dat vooral 17-jarigen veelvuldig betrokken zijn bij 
ongevallen in het verkeer. 
Het programma TotallyTraffic Zuid-Holland telt nu 23 lessen van 13 marktpartijen en 
11 doe-het-zelf-lessen. TotallyTraffic wordt ook in de vervoerregio Amsterdam en de 
provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland ingezet. De opzet in de 
verschillende provincies en regio’s verschilt van elkaar. 
Van de 351 scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland doen er 157 mee aan 
TotallyTraffic. Dat komt neer op 45 procent. 

 
3.3.1 SWOT-analyse: veranderingen op zes fronten 

sterkten 
+ aansprekende lessen 
+ professionele aanbieders/docenten 
+ betrokken accountmanagers 

zwakten 
- beperkte branding & naamsbekendheid 
- beperkte betrokkenheid gemeenten en relatie met 
  schoolomgeving en veilige schoolroutes 
- beperkte betrokkenheid scholen door gastlessen 

kansen 
? meer doe-het-zelf- en opvolglessen 
? doorlopende leerlijn 
? bovenbouw vo en mbo bereiken 
? differentiatie voor vso/pro/vo/mbo 
? aanvullen en actualiseren lessen 
? vergroten ouderbetrokkenheid 
? Engelstalige lessen 

bedreigingen 
! werkdruk in onderwijs 
! verkeerseducatie geen onderdeel curriculum 
  voortgezet onderwijs 
 
 
 

SWOT-analyse TotallyTraffic 

 
Uit deze SWOT-analyse van TotallyTraffic komt naar voren dat er op diverse fronten 
iets mag of moet veranderen: 
 
1. Actualiteit 

De lessen zijn breed en praktisch, maar ook voor TotallyTraffic geldt dat we de lessen 
actueel moeten houden. Denk aan nieuwe onderwerpen als drukte op het fietspad, e-
bikes, medicijn- en drugsgebruik en nieuwe voertuigen (zoals de elektrische step). 
Naast de inhoudelijke overwegingen, vragen mogelijk ook de didactische 
werkvormen om aanpassing of modernisatie. En ook voor TotallyTraffic geldt de wens 
om meer aandacht te hebben voor diversiteit en inclusiviteit. 
Het is in 2023 een speerpunt van de projectleider om diverse lessen op diverse 
scholen uit het programma TotallyTraffic bij te wonen en met de scholen en 
lesaanbieders te bespreken. 
Voor de ontwikkeling van het programma wordt onder andere het contact gezocht 
met de partners in de vervoerregio Amsterdam en de provincies Gelderland, 
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. In het reguliere TotallyTraffic overleg worden 
punten en wensen besproken. 
Er wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen. Zo is een lopend contact de 



 

kennismaking met het project Stand up for your ride van Veiligheid.NL. Dit is een 
bewezen Noorse aanpak die al in pilots draait in Friesland, Groningen en Drenthe. In 
Zuid-Holland heeft de MRDH concreet interesse in dit project. 
 
2. Differentiatie: mbo/vso & Engels 

In het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs lopen de niveaus meer uiteen dan 
in het primair onderwijs. Vanuit onder andere de MRDH komt de vraag welk aanbod 
van TotallyTraffic we kunnen of moeten differentiëren (aanbieden op meer niveaus) 
met het oog op bijvoorbeeld middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet speciaal 
onderwijs en bovenbouw. Daarnaast is er vraag naar aanbod van lessen in het 
Engels, bijvoorbeeld voor Internationale scholen. 
 
3. Programmatisch 

TotallyTraffic is een programma voor verkeerseducatie in een doorlopende leerlijn. In 
de praktijk blijkt dat scholen vaak een of enkele lessen en aanbieders kennen uit het 
programma en geen programmatische aanpak kennen. Voor zowel de school als de 
scholieren is hierdoor het potentiële effect van het programma lager. 
In de opzet van Zuid-Holland wordt voornamelijk gewerkt met lesaanbieder van 
buiten de scholen. Deze brengen hun eigen lesmateriaal mee naar de scholen. Ook 
in de uitvoeringen is daarom het overkoepelende programma eigenlijk onzichtbaar. 
Om die reden verplicht het ROV Zuid-Holland sinds 2022 de aanbieders en 
gastdocenten samen met de regio’s (opdrachtgevers) hun introductie, lessen en 
presentaties aan te bieden met ‘TotallyTraffic’ als programmanaam, inclusief 
bovenkleding in de huisstijl. Dit is een eerste stap in zichtbaarheid van het 
programma. 
Het ROV Zuid-Holland bekijkt in 2023 wat er nodig is om TotallyTraffic sterker neer te 
zetten als een programmatische aanpak en wat de positie van de scholen daarin is. 
Een van de ideeën daarbij is om bijvoorbeeld aan scholen een predicaat 
TotallyTraffic-school aan te bieden. Het vraagt uitwerking en afstemming wat dit dan 
zou behelzen. 
 
4. Meer opvolglessen 

Deelnemende scholen in Amsterdam, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland gebruiken meer ‘doe-het-zelf-lessen’ (met eigen docenten) van TotallyTraffic 
dan in Zuid-Holland, waar scholen meer gastlessen (met gastdocenten) afnemen.  
De partners in Zuid-Holland verwachten van deelnemende scholen dat ze opgedane 
kennis en ervaring van hun scholieren borgen, bijvoorbeeld door het geven van 
‘opvolglessen’. Deze lessen doen een beroep op de ‘eigen’ docenten. De uitvoering 
van deze lessen blijft achter. De vraag is hoe borging kan: met meer opvolglessen 
en/of met materiaal waardoor de stof kan terugkomen in reguliere lessen. 
 
5. Bovenbouw beter bedienen 

Het aantal verkeersgewonden stijgt. In de recente cijfers is een piek te zien bij 17-
jarigen. Dat kan diverse oorzaken hebben: afleiding door de smartphone, gebruik van 
drugs, een te hoge snelheid en het soort voertuig (scooters/brommers). De lessen 
van TotallyTraffic worden nu vooral ingezet voor de onderbouw (eerste drie 
leerjaren). Er is behoefte om het aanbod voor de bovenbouw anders vorm te geven 
om deze groepen zo beter te bedienen. Mogelijk kan verkeerseducatie worden 
verweven in vakken als aardrijkskunde, maatschappijleer en natuurkunde (snelheid), 
zodat verkeerseducatie geen of minder (extra) lestijd vergt. Mogelijk kan een aanbod 
worden ontwikkeld dat meer projectmatig is of dat niet gebonden is aan een lesuur. 



 

 

Met het Christelijk Lyceum in Delft doet het ROV Zuid-
Holland een proef waarin we kijken hoe verkeerseducatie als 
doorgaande leerlijn een structurele plek kan krijgen in het lespakket. De inzichten uit 
deze proef vertalen we naar aanbevelingen voor het programma. 
 
6. Betrokkenheid gemeenten 

De betrokkenheid en de relatie tussen scholen voor voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs enerzijds en gemeenten anderzijds kunnen inniger of 
steviger. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met gezamenlijke 
projecten voor een veiligere schoolomgeving (zie ook 3.4). Het uiteindelijke doel voor 
het hele werkgebied is dat álle middelbare scholen enige vorm van verkeerseducatie 
geven. Het ROV Zuid-Holland bespreekt graag met alle partijen wat er nodig is om 
dat doel te halen. 
 
7. Integrale aanpak 

De betrokkenheid van gemeenten zoeken we ook in een integrale aanpak. Aandacht 
voor (aanpassing van) weginrichting valt goed te combineren met 
gedragsinterventies: daar liggen kansen voor samenwerking. Het ROV Zuid-Holland 
gaat over zo’n integrale aanpak graag in gesprek met regio’s en gemeenten. Het 
drone onderzoek in schoolomgevingen is ook uitgevoerd voor twee scholen in het 
voortgezet onderwijs. Ook hier heeft dat geleid tot uitwisseling tussen school en 
gemeente over een aanpak en het gedrag in de schoolomgeving.  
 
8. Evaluatie, monitoring & effectmeting 

Dit punt is een aanvulling op de SWOT-analyse. Het ROV Zuid-Holland is mede 
ontwikkelaar en beheerder van TotallyTraffic. Vanuit die rol wil het ROV Zuid-Holland  
meer zicht op het effect van het programma. De dialoog hierover wordt gezocht met 
de andere regio’s die het programma gebruiken en met de lesaanbieders. 
Gekeken wordt welke effectmeting al plaatsvindt en wat mogelijk kan worden 
uitgebreid of toegevoegd. 
 

3.3.2 Acties 2023 voor TotallyTraffic 
Actie 24: Samen met lesaanbieders en partners in Amsterdam, Gelderland, Limburg, 
Noord-Brabant en Zeeland houdt het ROV Zuid-Holland het programma TotallyTraffic 
actueel. Het gaat daarbij om het actualiseren van lessen, het aanvullen van thema’s 
en het kijken naar nieuwe didactische methodes. 
 
Actie 25: Samen met lesaanbieders, regio’s/gemeenten, scholen en partners 
bespreekt het ROV Zuid-Holland hoe we lessen diverser en inclusiever kunnen 
maken. Ook de digitale toegankelijkheid van de site wordt hierin meegenomen. 
 
Actie 26: Het is een speerpunt in 2023 van de projectleider om in overleg met de 
regio’s diverse lessen op diverse scholen uit het programma TotallyTraffic bij te 
wonen en met de scholen en lesaanbieders te bespreken. 
 
Actie 27: Met het oog op tweetalig voortgezet en middelbaar onderwijs en 
internationale scholen brengt het ROV Zuid-Holland Engelstalig aanbod van de 
lessen in beeld binnen het programma TotallyTraffic. 
 
Actie 28: Het ROV Zuid-Holland zet in op betere borging van de programmatische 



 

aanpak van TotallyTraffic. Dit vertaalt zich onder andere naar de lesaanbieders in de 
vereiste om zichtzelf en de lessen zichtbaar en herkenbaar te presenteren onder de 
vlag TotallyTraffic. 
 
Actie 29: Om lesstof beter te laten beklijven, zet het ROV Zuid-Holland er samen 
met regio’s en gemeenten op in dat de scholen meer doe-het-zelf-lessen en 
opvolglessen gaan geven. 
 
Actie 30: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt hoe TotallyTraffic de bovenbouw beter 
kan bereiken, bijvoorbeeld door een andere (niet-roostergebonden) uitvoering aan te 
bieden of verkeerseducatie te verweven in reguliere schoolvakken. 
 
Actie 31: Het ROV Zuid-Holland zoekt het contact met scholen in de mogelijkheden 
om ook met scholen de programmatische aanpak beter te borgen. Dit gebeurt onder 
andere in het project met het Christelijk Lyceum in Delft. 
 
Actie 32: Het ROV Zuid-Holland zoekt het contact met de regio’s en de gemeente 
over TotallyTraffic en de deelname van scholen. 
 
Actie 33: Het ROV Zuid-Holland is aanjager en facilitator in een integrale aanpak 
met scholen voortgezet en middelbaar onderwijs in het verlengde van TotallyTraffic. 
 
Actie 34: Vanuit TotallyTraffic wordt gekeken naar materiaal en inzet voor vergroten 
van de betrokkenheid van ouders. 
 
Actie 35: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt hoe het effect van het programma nu 
wordt gemeten en bekijkt welke kansen er zijn om dit te verbeteren. 
 
Actie 36: Het ROV Zuid-Holland benut de contacten tussen accountmanagers en 
projectleiders van TotallyTraffic in andere regio’s (Amsterdam, Limburg, Noord-
Brabant) met op de agenda onderwerpen als uitvoeren en actueel houden lessen 
(inclusief diversiteit/inclusie), betrokkenheid gemeenten, betrokkenheid ouders, 
integrale aanpak, monitoring & effectmeting en safety performance indicators van 
opdrachtgevers. 
 

3.4 Veilige schoolomgevingen: ook bij middelbare scholen 
Verkeersveiligheid voor scholen heeft ook betrekking op de schoolomgeving en de 
route(s) naar school. 

 
3.4.1 Wat is een schoolzone? 
Een schoolzone voor primair onderwijs heeft vaak een opvallende, herkenbare 
weginrichting die direct duidelijk maakt dat er een school in de buurt staat. Denk aan 
gekleurde bakens langs de weg, de tekst ‘schoolzone’ op de weg en verkeersborden 
met een lagere maximumsnelheid (15 of 30 km/h) langs de weg, meestal aangevuld 
met snelheidsremmende maatregelen, zoals drempels en elektronische 
waarschuwingsborden. Hekjes en/of zebrapaden kunnen het oversteken veiliger 
maken. Er zijn verschillende uitvoeringen van schoolzones. Volgens het 
Kennisnetwerk SPV laat internationaal onderzoek zien dat schoolzones het verkeer 
veiliger maken: de gemiddelde snelheid van auto’s daalt. 



 

 

Uit de deelsessie ‘Met één zwaluw hebben we geen zomer’ 
op het jubileumcongres ‘Beren op de weg’ van het ROV Zuid-
Holland kwam dat een eenduidige inrichting bij scholen kan helpen, bijvoorbeeld rond 
communicatie, controles, parkeerbeleid, parkeergedrag, schoolstraten, schooltijden, 
schoolzones en waar de school staat. Het ROV Zuid-Holland werkt aan een 
inventarisatie van verschillende schoolzones in Zuid-Holland en de resultaten van de 
afwijkende inrichting op het verkeersgedrag. 
 

3.4.2 Kennis ontwikkelen & delen 
Het ROV Zuid-Holland wil het gebruik van schoolzones ondersteunen door – samen 
met de regio’s – schoolzones te inventariseren en kennis te ontwikkelen over de 
verschillende toepassingen en uitvoeringen van schoolzones. Cases uit Zuid-Holland 
worden gedeeld en waar mogelijk vertaald naar aanbevelingen en / of een 
stappenplan met tips en tops. 
 
Integrale aanpak 
Het ondersteunen van de inrichting van schoolzones past naadloos in de integrale 
aanpak die we nastreven met SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic: het begint met 
bewustwording. Met behulp van een goede voorbeelden en /of een stappenplan 
kunnen partijen het gesprek voeren over de (aanpassing van) weginfrastructuur en 
het gebruik ervan. Aansluiting zien we met een bredere ambitie om meer wegen af te 
waarderen van 50 naar 30 km/h (‘motie-Kröger’, ‘GOW30’ of ‘Het Nieuwe 30’), meer 
fietspaden aan te leggen of te verbreden en het aanleggen of veiliger gebruiken van 
(mini-)rotondes. Educatie (aan scholieren) en voorlichting (aan automobilisten) 
kunnen bijdragen aan het succes van schoolzones. Aanvullende maatregelen zoals 
politietoezicht en -handhaving horen er ook bij. En zo komen ‘de 3 E’s van 
verkeersveiligheid’ bij elkaar in schoolzones: infra aanpassen door de gemeente 
(engineering), gedrag beïnvloeden door de school (education) en handhaven door de 
politie (enforcement). In deze totaalaanpak wegen we ook kosten en effectiviteit van 
maatregelen en vormen van schoolzones mee.  
Het ROV Zuid-Holland wil kennis ontsluiten als het gaat om de samenhang tussen 
infra, gedrag én handhaving. 
 
3.4.3 Actie 2023 voor schoolzones 
Actie 37: Het ROV Zuid-Holland verzamelt en deelt voorbeelden om partijen te 
ondersteunen bij het creëren van schoolzones. 

 



 

Hoofdstuk 4 
Fietsveiligheid: Doortrappen & drukte op fietspad 

Dit vierde hoofdstuk gaat over veilig (blijven) fietsen. Fietsveiligheid bestaat bij het 
ROV Zuid-Holland op dit moment uit het programma ‘Doortrappen’ voor ouderen, de 
relevante onderdelen van de onderwijsprogramma’s SCHOOL op SEEF en 
TotallyTraffic en de inzet in verschillende campagnes. 
Het ROV Zuid-Holland kleurt de fietsveiligheid verder in met de integrale aanpak van 
het maatschappelijke thema ‘drukte op het fietspad’. Op dit gebied zijn diverse 
projecten uitgevoerd in samenwerking met gemeenten. We zouden graag ook, 
bijvoorbeeld met ‘Zuid-Holland Bereikbaar’ en werkgevers, kijken naar het verband 
tussen duurzame mobiliteit en veilig fietsen. 
In het ‘Programma fietsveiligheid’ onderscheidt het ROV Zuid-Holland doorgaande 
leerlijnen voor vier doelgroepen: 
 

Doelgroep Leeftijd Kenmerk nadruk op 

fietsende kind 4-12 leerling basisschool basisvaardigheden 

jongere fietser 12-25 middelbare scholier, 
student 

risicobeleving/inlevingsvermogen 

zorgzame 
fietser 

25-55 forens, recreatieve fietser voorbeeldfunctie 

ervaren fietser > 55 ervaren fietser onderhoud van fietsvaardigheden 

Tabel 2: Vier doelgroepen voor fietsveiligheid 

 
Het programma SCHOOL op SEEF (zie 3.2) dekt het fietsende kind grotendeels. De 
acties naast het programma zijn aanvullend. Denk aan het fietsexamen en de 
dodehoek les, maar ook  aan oudercommunicatie en stimulering fietsbezit en 
fietslessen. Het programma TotallyTraffic (zie 3.3) dekt de jongere fietser, tot 18 jaar.  

  



 

 

En het programma Doortrappen (zie 4.1) de ervaren fietser. 
Het ROV Zuid-Holland stelt in 2023 de vraag wat kan worden 
aangeboden aan de fietsers van 18 tot 55 jaar (studenten, jongwerkenden, forensen, 
sporters en recreatieve fietsers) (zie 4.2). 
 

4.1 Doortrappen: veiliger fietsen tot je 100e 
Het landelijke programma ‘Doortrappen’ is een initiatief van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en wordt uitgevoerd met maatschappelijke 
partners als BOVAG, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en kenniscentrum 
VeiligheidNL. Het ROV Zuid-Holland is kwartiermaker voor de provincie Zuid-Holland. 
Doel van Doortrappen (‘Veiliger fietsen tot je 100e’) is dat ouderen zo lang mogelijk 
veilig blijven fietsen. Zo kunnen zij langer gezond, sociaal en zelfredzaam blijven. 
Ouderen fietsen graag en willen ook graag blijven fietsen. Maar ze zijn ook 
kwetsbaar in het verkeer, omdat vaardigheden kunnen afnemen en hun gestel brozer 
wordt. Verder blijft door vergrijzing het aantal ouderen stijgen. Doortrappen motiveert 
hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Hun lokale netwerk 
(buurtcoach, fietsenwinkel, fysiotherapeut, sportcoach) kan hen daarbij helpen. 
 

4.1.1 Doortrappen (landelijk): intensiveren met ministerie VWS 
Van de 342 Nederlandse gemeenten per 1 januari 2023 doen er nu 220 mee: bijna 
twee derde. “We gaan het programma verder uitbreiden en intensiveren in 
samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 
de decentrale overheden,” staat in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-
2025 van het Rijk. Het ministerie stelt verder: “In 2025 zal het programma verankerd 
zijn in de beleidsprogramma’s van alle provincies.” In Zuid-Holland is dat al zo. Zowel 
PZH als MRDH hebben Doortrappen opgenomen in de beleidsprogramma’s. 
De uitgangspunten voor Doortrappen zijn sinds het begin in 2018 ongewijzigd, want 
ze zijn bewezen effectief: 

1. Alle partners gebruiken de gezamenlijke, kleurrijke huisstijl van Doortrappen 
als ‘paraplu’ voor hun activiteiten en communicatie. 

2. Alle partners proberen de koppeling te leggen tussen veilig verkeer, 
lichaamsbeweging en sport. 

3. Het ministerie van IenW blijft de komende jaren eigenaar van het concept dat 
in elke gemeente is toe te passen.  
 

4.1.2 Doortrappen (regionaal): opschalen & verbreden 
De teller van Zuid-Hollandse gemeenten met Doortrappen activiteiten of met 
concrete plannen staat nu op 33 (negen meer dan in 2022). Daarmee is al twee 
derde van de Zuid-Hollandse gemeenten betrokken bij Doortrappen. 
Gemeenten zien bij vaak bij buurgemeenten hoe zinvol en succesvol het programma 
is en haken aan. Zo is het nu in alle regio’s opgepakt. Opvallend is dat ook andere 
organisaties dan gemeenten de weg naar Doortrappen weten te vinden. Zij vragen of 
het programma ook in hun gemeente kan worden uitgevoerd. Zo wordt het steeds 
breder gedragen. Gemeenten vragen om zowel papieren als digitale informatie over 
de mogelijkheden van het programma (‘menukaart’). De projectleider pakt dit op. 
Soms is het zoeken om de landelijke lijnen te vertalen in regionale invullingen: dat is 
maatwerk en ook een kwestie van lokale cultuur. Zo organiseert de gemeente 
Hellevoetsluis met een ouderenbond speciale fietstochten voor senioren. 
Zuid-Holland is een voorloper, met het ROV Zuid-Holland als aanjager: steeds meer 
gemeenten in de provincie doen mee. 



 

Het programma begeeft zich niet alleen op het vlak van verkeer en vervoer (blijven 
fietsen), maar is ook verweven met het sociaal domein (blijven meedoen) en sport 
(blijven bewegen), de zogenoemde driehoek. Per gemeente zijn er dus meestal ook 
wethouders en gemeenteambtenaren van verschillende afdelingen betrokken. 
 
4.1.3 SWOT-analyse: doorontwikkelen 

Sterkten 
+ bereik Zuid-Hollandse gemeenten 
+ lokale aanpak & invulling 
+ betrokkenheid deelnemers 
+ positieve effectmetingen 

zwakten 
- werving onder ouderen 
- regionale branding 
- capaciteit/menskracht gemeenten 
- bereik aantal ouderen 

kansen 
? meer inzet vanwege vergrijzing 
? lokale ambassadeurs 
? ontwikkeling nieuwe interventies 
? inbedding in bredere Seniorenbeurs 
? verbreding naar Doortrappen en Doorrijden 
? verbreding bereik en kosteneffectiviteit 
? groei ongevallen onder ouderen 

bedreigingen 
! beperkt aanbod interventies 
! gebrek aan partijen voor uitvoering naar 
 wensen Zuid-Holland (schaalbaarheid) 
 
 
 

SWOT-analyse Doortrappen 

 
Doel voor 2023 is het doorontwikkelen van het programma. Gedacht wordt aan een 
menukaart met voorbeelden interventies naast (binnen)activiteiten voor de winter, om 
ook dan de binding te behouden met de deelnemers. Verder denken we aan het 
(laten) ontwikkelen van een simulator om veilig remmen (met een gewone fiets of e-
bike) te oefenen, het voorlichten over het gebruik van fietshelmen of verschillende 
soorten fietsen, het aanbieden van materialentassen (zoals bij SCHOOL op SEEF) 
om buiten tijdelijke oefenparcoursen uit te zetten en het inrichten van Doortraproutes: 
vaste, veilige fietsroutes voor ouderen. 
Voor deze doorontwikkeling wordt de samenwerking gezocht met het landelijke 
bureau en ook de andere provincies en ROV’s die actief zijn met het programma. 
 
Monitoring en evaluatie is een structureel onderdeel van het programma Doortrappen 
in Zuid-Holland. In netwerkbijeenkomsten en met nieuwsflitsen wordt kennis en 
ervaring gedeeld en uitgewisseld. Deelnemers worden bevraagd over hun ervaringen 
met gestandaardiseerde vragenlijsten.  
In 2023 wordt bekeken of effectmeting op de veilige verkeersdeelname van de 
deelnemers mogelijk is en kan worden ingevuld. Hiervoor wordt gezocht naar input 
van en afstemming met het landelijke bureau. 
 
Het ROV Zuid-Holland bouwt vanuit het programma Doortrappen (veilig blijven 
fietsen) ook aan een bredere aanpak voor senioren: ‘Door in het verkeer’ (zie 5.5). 
In juni 2022 was er in Zuid-Holland een eerste editie van de ‘Door in het verkeer’-
beurs met een prominente plek voor ‘Doortrappen on Tour’. In een sporthal in 
Sliedrecht was er onder meer aandacht voor ogen, oren, reactiesnelheid, 
valpreventie en alle vormen van verkeersdeelname. 

 
4.1.2 Acties 2023 voor Doortrappen 
Actie 38: Het ROV Zuid-Holland streeft ernaar dat alle Zuid-Hollandse gemeenten op 
de een of andere manier meedoen aan Doortrappen, zodat steeds meer ouderen 



 

 

deelnemen aan interventies voor fietsvaardigheid en 
verkeersveilig gedrag. Het ROV Zuid-Holland stemt deze 
aanpak af met de regio’s. 
 
Actie 39: Het ROV Zuid-Holland gaat door met de ontwikkeling van materialen en 
interventies voor het programma Doortrappen en stelt deze beschikbaar aan de 
partners. 
 
Actie 40: Het ROV Zuid-Holland biedt informatie over Doortrappen voor de 
eindgebruikers beschikbaar aan gemeenten en uitvoerders. Senioren kunnen zo zelf 
snel en gemakkelijk informatie krijgen of vinden. 
 
Actie 41: Het ROV Zuid-Holland blijft met de landelijke, regionale en lokale partners 
het programma Doortrappen doorontwikkelen. 
 
Actie 42: Het ROV Zuid-Holland onderhoudt een structureel overleg met regionale 
en/of lokale coördinatoren van Doortrappen om praktijkkennis en concrete ervaringen 
uit te wisselen. 
 
Actie 43: Het ROV Zuid-Holland ondersteunt en verzoekt deelnemende gemeenten 
om maatregelen te evalueren, monitoren en effecten te meten. 
 
Actie 44: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheden van effectmeting van 
Doortrappen op de veilige verkeersdeelname van deelnemers aan Doortrappen in 
samenspraak met het landelijke bureau. 

 
4.2 Fietsveiligheid voor forensen: drukte op fietspad & e-bikes 
Het fietspad wordt het steeds drukker. Dat heeft te maken met het toenemende 
fietsgebruik (als alternatief voor de auto) én de groeiende bevolking samen met de 
toegenomen mobiliteit. Ook worden fietsen zelf groter, breder en sneller: denk aan de 
opkomst van de bakfiets, bezorgfiets, e-bike, fatbike, mountainbike, speed pedelec 
en velomobiel (overdekte ligfiets). Het is dan ook niet vreemd dat het aantal 
ongevallen met fietsers stijgt, ook in Zuid-Holland. Fietsen is duurzaam en gezond, 
maar het moet wel veilig(er) zijn. De groeiende diversiteit aan voertuigen is ook een 
aandachtspunt. Middelbare scholieren hebben steeds vaker een e-bike. De 
helmplicht voor de snorfiets dringt de snorfiets terug ten faveure van de brommer. 
Bakfietsen worden groter. De elektrische step is in opkomst. Fietsveiligheid gaat 
verder dan de gewone fiets. 
 

4.2.1 Integraal kennisdossier & mogelijke oplossingen 
Het ROV Zuid-Holland zet in 2023 in op kennisontwikkeling rond drukte op het 
fietspad. We hebben al quickscans en uitgevoerd en zijn in aansluiting daarop 
betrokken geweest bij uitvoeringen van proeven. Die ervaringen gaan we bundelen. 
We verwachten dat de overheden meer casussen aandragen. De uitkomsten willen 
we vertalen naar een kennisdossier met lessen uit de verschillende projecten: welke 
oorzaken spelen er, wat is precies het probleem en welke oplossingen zijn toegepast 
met welke effecten? Die oplossingen kunnen gaan over het aanpassen van de 
infrastructuur (veiliger fietspaden), het beïnvloeden van fietsers (veiliger fietsverkeer) 
en eventueel het handhaven van verkeersregels (veiliger fietsgedrag: geen 
smartphone gebruiken, licht aan, niet met z’n drieën naast elkaar, niet spookfietsen). 



 

We kijken in dit dossier naar alle gebruikers van het fietspad; de interventies beslaan 
dus ook de scooterrijders en snorfietsers. 
 

4.2.2 Veilig fietsen met e-bike of speed pedelec 
Met de nieuwe samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar (waarin de 
organisaties BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden & Rijnland en De 
Verkeersonderneming zijn opgegaan), werkgevers en de fietsenbranche wil het ROV 
Zuid-Holland graag kijken naar het verband tussen duurzame mobiliteit en veilig 
fietsen. Steeds meer werkgevers stimuleren hun werknemers om op de fiets naar het 
werk te komen. De e-bike en snellere speed pedelec krijgen daarbij een steeds 
groter aandeel. Het ROV Zuid-Holland wil het gesprek aan over de te boeken 
veiligheidswinst als fietsende forensen van tevoren meer tekst en uitleg en eventueel 
instructie en training krijgen om veilig naar het werk te fietsen. 
 

4.2.3 Acties 2022 voor fietsveiligheid 
Actie 45: Het ROV Zuid-Holland gebruikt de lessen uit (ook landelijke) pilots voor 
een kennisdossier over drukte op het fietspad, met oplossingen en effecten op het 
vlak van infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en handhaving/toezicht. 
 
Actie 46: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt met partijen als Zuid-Holland 
Bereikbaar, werkgevers en de fietsenbranche of er koppelkansen zijn tussen het 
dossier fietsstimulering (mobiliteitsmanagement) en veilige verkeersdeelname als 
fietser, vooral met e-bikes en speed pedelecs. 



 

 

Hoofdstuk 5 
Kwetsbare weggebruikers: 
programmatische aanpak 

Naast voetgangers en fietsers als kwetsbare weggebruikers komen uit 
ongevallencijfers ook twee risicovolle leeftijdsgroepen naar voren: jongeren en 
senioren. Jonge, relatief onervaren bestuurders van brommers, scooters en auto’s 
worden een groter speerpunt van het ROV Zuid-Holland. Een programmatische 
aanpak voor deze doelgroep ontbreekt nog. In het ‘Regionaal Programma 
Gedragsbeïnvloeding 2022-2025’ pleit ook de MRDH voor meer aandacht voor deze 
groep, met speciale aandacht voor jonge beroepskoeriers. Naast jongeren vragen 
senioren om extra aandacht. Vanuit fietsveiligheid loopt al het programma 
‘Doortrappen’ (zie 4.1), maar de interventies voor senioren zijn breder. 

 
5.1 16-24 jarigen: naar een programma 
Het programma TotallyTraffic voor scholieren in voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs loopt van 12 tot 18 jaar. Een flink deel gaat vanaf 16 jaar brommer, 
scooter of snorfiets rijden, ook omdat er in grote steden steeds meer deelscooters 
staan. Door beginnende bestuurders van gemotoriseerde voertuigen is een fout snel 
gemaakt, zit een ongeluk in een klein hoekje en ligt overmoed op de loer. Zo wil de 
MRDH meer aandacht voor onervaren bestuurders in het algemeen en 16- en 17-
jarigen op een snor- of bromfiets in het bijzonder. Dit zijn lastig te bereiken 
doelgroepen. De samenwerking met sportverenigingen (zie 6.7.3) biedt 
koppelkansen: zij zijn mogelijke intermediairs naar jonge doelgroepen. Mogelijk 
kunnen we ook andere kanalen benutten. We denken aan de groeiende groep 
rijscholen die ambassadeur is. 
Het ROV Zuid-Holland gaat dilemma’s, uitdagingen en mogelijke interventies in kaart 
brengen. Het wil – in het verlengde van TotallyTraffic – een programma opzetten. Om 
te beginnen komt er een strategische startnotitie en een kennisagenda: wat is het 
doel, wat bestaat en voldoet al, hoe kunnen we doelgroep efficiënt en effectief 
bereiken (online, sociale media) en welke acties horen daarbij? We denken daarbij 
óók aan aansprekende en innovatieve middelen. Zo heeft het ROV Zuid-Holland al 
een escape room ontwikkeld over de gevaren van alcohol & drugs in het verkeer 
voor bovenbouw mbo, hbo- en wo-studenten. 
 

5.1.1 Actie voor programma jonge bestuurders 
Actie 47: Het ROV Zuid-Holland stelt samen met andere partijen in het eerste 
kwartaal van 2023 zowel een strategische startnotitie als een kennisagenda op voor 
een programma rond bewustwording, vaardigheden en gedragsverandering voor 
jonge bestuurders. 

 
5.2 Rijden onder invloed: beleid inbedden bij gemeenten 
Een van de meest gevaarlijke vormen van onveilig gedrag in het verkeer is rijden 
onder invloed van alcohol, drugs en/of rijgevaarlijke medicijnen. Dat vergroot de kans 
op een ongeval aanzienlijk. Zo zijn vanaf 2019 tot het derde kwartaal van 2021 
jaarlijks meer dan honderd mensen (ernstig) gewond geraakt en in totaal 63 mensen 
omgekomen bij incidenten waarbij vermoedelijk lachgas is gebruikt. Recreatief 
lachgas is vanaf 1 januari 2023 verboden. 
Rijden onder invloed is een symptoom van een breder maatschappelijk vraagstuk: 
problematisch middelengebruik. Dat kan je niet los zien van (verslavings)zorg of 



 

(lokaal) alcohol- of horecabeleid. Daarom zet het Rijk de komende jaren in op een 
integrale aanpak met als doel meer weten, meer samenwerken en een betere 
aanpak van (zware) overtreders. Het vraagstuk is of gewerkt gaat worden met één 
centrale boodschap over alcoholvrije en drugsvrije deelname aan het verkeer voor 
verschillende doelgroepen óf communicatie per doelgroep. 
Ook stelt het Rijk een handreiking op voor gemeenten om rijden onder invloed tegen 
te gaan en dit onderdeel te maken van gemeentelijk jeugd-, horeca- of alcoholbeleid, 
samen met dataverzameling en voorbeelden van doelgroepenbeleid, educatie, 
handhaving en voorlichting. Op Goeree-Overflakkee is al een eerste samenwerking 
ontstaan op verzoek van de verslavingszorg. Mogelijk zijn er op meer plekken 
koppelkansen. 
 

5.2.1 Actie 2023 voor rijden onder invloed 
Actie 48: Het ROV Zuid-Holland volgt of de ontwikkelingen rond rijden onder invloed 
en de handreiking voor gemeenten en of educatie en voorlichting extra inspanningen 
gaan vragen. Zo mogelijk vertalen we die in een samenwerking met regionale en/of 
lokale partners. 

 
5.3 Maaltijdbezorgers: ook flitsbezorgers & andere voertuigen 
Het ROV Zuid-Holland heeft samen met de gemeente Rotterdam, de provincies 
Gelderland en Overijssel en thuisbezorgd.nl met TeamAlert een platform ontwikkeld 
voor maaltijdbezorgers en hun werkgevers (lokale ondernemers): 
https://bezorgveilig.nl. Dit platform richt zich nu vooral op bestuurders van e-bikes. 
Voor hen is er ook een online training. Het ROV Zuid-Holland ondersteunt de 
communicatie over het platform en onderzoekt met de partners de kansen en 
wensen voor uitbreiding voor andere aanbieders, bezorgers (ook de nieuwe 
‘flitsbezorgers’ van boodschappen zoals Gorillas), gebieden en voertuigen (ook 
brommers, scooters, snorfietsen en speed pedelecs). 
 

5.3.1 Actie 2023 voor maaltijdbezorgers 
Actie 49: Het ROV Zuid-Holland ondersteunt de (door)ontwikkeling van interventies 
voor maaltijdbezorgers en brengt die onder de aandacht bij partners. 

 
5.4 Samenwerking met beroepsopleidingen: meer modules 
Het ROV Zuid-Holland faciliteert aanvullende trainingen ‘Medicijnen in het verkeer’ 
voor zorgopleidingen en trainingen over verkeerseducatie bij lerarenopleidingen. We 
zien kansen om voor meer beroepsgroepen informatie over verkeersveiligheid 
onderdeel te maken van de opleiding. In andere provincies lopen op dit thema ook 
initiatieven. We kijken of we succesvolle interventies kunnen overnemen. 
In 2023 pakken we het contact met ROC’s en Pabo’s weer op met voorlichting over 
het belang van verkeerseducatie. 
 

5.4.1 Actie 2023 voor beroepsopleidingen 
Actie 50: Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt het aanbod trainingen verkeerseducatie 
in beroepsopleidingen verder en kijkt daarbij naar interventies van andere regio’s. 
 

  

https://bezorgveilig.nl/


 

 

5.5 Door in het verkeer: programmatische 
aanpak voor senioren 
Senioren vormen een kwetsbare groep in het verkeer: hoe ouder, hoe brozer. Als 
samenleving willen we hen zo lang mogelijk laten meedoen. Om die reden moeten 
juist senioren op de hoogte, vaardig én gemotiveerd zijn om zich veilig te bewegen in 
het verkeer. Het ROV Zuid-Holland wil alle activiteiten voor veilig verkeersgedrag van 
senioren bundelen onder de vlag ‘Door in het verkeer’. Die programmatische aanpak 
bestaat uit drie onderdelen: 

1. Doorstappen (veilig blijven lopen) 
2. Doortrappen (veilig blijven fietsen, zie 4.1) 
3. Doorrijden (veilig blijven autorijden). 

Die nieuwe, overkoepelende aanpak is gelanceerd met de eerste ‘Door in het 
verkeer’-beurs (zie 4.1.3). 
Bij Door in het verkeer gaat het niet alleen om het bundelen van bestaande 
activiteiten (zoals de opfriscursussen rijvaardigheid en scootmobiel cursussen), maar 
ook om het ontstaan van synergie en het ontwikkelen van kennis en eventueel 
nieuwe activiteiten: waaraan is behoefte bij zowel doelgroep als beleidsmakers? 
Voor de herkenbaarheid heeft het ROV Zuid-Holland een huisstijl ontwikkeld voor 
‘Door in het verkeer’. We vragen de regio's en gemeenten deze branding te 
gebruiken bij activiteiten voor senioren in het verkeer. 
 
Actie 51: Het ROV Zuid-Holland vraagt de partners de activiteiten voor senioren te 
bundelen en herkenbaar te maken onder de paraplu Door in het verkeer. Eventuele 
witte vlekken vullen we gezamenlijk in. 



 

Hoofdstuk 6 
Communicatie: structuur & planning 

Dit zesde hoofdstuk gaat over de communicatie van het ROV Zuid-Holland. Voor de 
bekendheid, herkenbaarheid en uniformiteit van de aanpak in Zuid-Holland 
beschouwt het ROV Zuid-Holland de hoofdboodschap ‘Maak een punt van nul’ als 
merk of paraplu. Het ROV Zuid-Holland streeft ernaar dat ‘Maak een punt van nul’ 
ook in de praktijk steeds meer zichtbaar wordt als die paraplu in communicatie over 
alle inzet op verkeersveiligheid. 
 
Nul slachtoffers in het verkeer is maatschappelijk gezien het enige acceptabele doel 
van verkeersveiligheidsbeleid. Het ROV Zuid-Holland heeft dat doel al in een vroeg 
stadium omarmd en vertaald in de hoofdboodschap ‘Maak een punt van nul’. Dat 
doel sluit in de praktijk aan bij de ambitie van het landelijke Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV) 2030: nul verkeersslachtoffers in 2050 en het appel aan 
iedereen hierin verantwoordelijkheid te nemen (zie 1.1). Het ROV Zuid-Holland ziet 
‘maak(t) een punt van nul’ graag als uniforme verbindende uiting bij élke activiteit 
over veilig verkeer in Zuid-Holland. Het is het merk boven al het werk. Graag ziet het 
ROV Zuid-Holland de programma- of campagnenaam terug op elk 
communicatiemiddel voor doelgroepen: van bouwbord en blog via filmpje en folder 
(of via jack en sweater) tot tweet en website. 

 
6.1 Twee soorten communicatie 
Het ROV Zuid-Holland onderscheidt twee hoofdvormen van communicatie: 
1. Communicatie uitingen voor intermediairs (ambassadeurs, bedrijven, gemeenten, 
media, ouders, regio’s, scholen, sport- en studentenverenigingen) over programma’s 
& campagnes ten behoeve van verkeersdeelnemers. 
2. Corporate communicatie met partners (media, MRDH, provincie Zuid-Holland, 
wegbeheerders) over het ROV Zuid-Holland en vakinhoudelijke onderwerpen. 
Deze scheiding gaan we in 2023 strikter doorvoeren. 
 

6.1.1 Acties 2023 voor naamsbekendheid 
Actie 52: Het ROV Zuid-Holland vraagt gemeenten, regio’s en alle andere partners 
bij alle activiteiten en communicatie rond verkeersveiligheid altijd de hoofdboodschap 
‘Maak(t) een punt van nul’ uit te dragen. 
 
Actie 53: Het ROV Zuid-Holland vraagt alle partners naast ‘Maak(t) een punt van nul’ 
in alle uitingen ook altijd de naam van het programma of de campagne te noemen. 

 
6.2 Brede communicatiestrategie vraagt structuur & planning 
Het ROV Zuid-Holland communiceert vele (programma- en 
campagne)boodschappen op vele (media)momenten via vele (communicatie)kanalen 
met vele (doel)groepen. De veelheid aan campagnes en boodschappen vraagt om 
structurering en duidelijkheid van het aanbod: welke boodschappen zijn beschikbaar 
voor welke doelgroepen? Het vraagt daarnaast om een goede jaarplanning en 
duidelijke afbakening van de taakomschrijving: het ROV Zuid-Holland richt zich op de 
intermediairs en biedt hen het materiaal en de middelen om te communiceren met de 
individuele verkeersdeelnemer. 
Het ROV Zuid-Holland wil verder investeren in beeldmateriaal. Een begin is gemaakt 
met een eigen beeldbank, ook voor de partners. Samenwerking met commerciële 



 

 

beeldbanken levert onvoldoende geschikt materiaal. 
Uitdaging bij beeldmateriaal is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Deze richtlijnen gelden niet alleen voor 
communicatiemateriaal, maar ook voor verslaglegging van activiteiten. Doorlopende 
lijn in de communicatie is daarnaast de digitale toegankelijkheid (voor iedereen) van 
de verschillende sites. 
 

6.2.1 Acties 2023 voor structuur & planning 
Actie 54: Het ROV Zuid-Holland stelt een jaarplanning op voor 
campagneboodschappen en activiteiten, actualiseert het communicatieplan en 
brengt verdere structuur aan in het aanbod van materialen. 
 
Actie 55: Het ROV Zuid-Holland focust de strategie voor de communicatiemiddelen: 
- websitestrategie (teksten, toegankelijkheid) 
- sociale-mediastrategie 
- toolkits met materialen en beelden. 
 
Actie 56: Het ROV Zuid-Holland richt een beeldbank in met rechtenvrije foto’s van 
verschillende soorten weggebruikers en verkeerssituaties in Zuid-Holland (als 
onderdeel van de toolkit). Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt hiervoor ook een 
registratiesysteem om te voldoen aan de AVG-richtlijnen. 
 
Actie 57: Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt de websites door met oog op de 
aangescherpte positionering als ondersteuningsbureau en met aandacht voor de 
AVG richtlijnen. 
 
Actie 58: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt of alle websites voldoen aan de eisen 
van digitale toegankelijkheid en blijft investeren in deze toegankelijkheid. 
 
Actie 59: Het ROV Zuid-Holland herijkt de sociale-mediastrategie vanuit de eigen 
rolopvatting als ondersteuningsbureau en het onderscheid in materiaal voor partners 
en de eigen corporate communicatie. 
 

6.3 Communicatieadviseurs 
Het ROV Zuid-Holland zoekt nauwer contact met de regio’s, gemeenten en andere 
partners voor meer structurele inzet van communicatie over veilig verkeer. De inzet 
van vaste communicatieadviseurs heeft de voorkeur, omdat zij deskundiger zijn en 
beter voor de continuïteit. In de afstemming met het netwerk willen we ook kijken 
naar effectiviteit van communicatie. 
Het ROV Zuid-Holland gaat proactief communiceren met de communicatieadviseurs 
en hen zo meer betrekken en beter informeren. 
 
6.3.1 Actie 2023 rond communicatie 
Actie 60: Het ROV Zuid-Holland gaat het gesprek aan met alle regio’s over de 
communicatie rond verkeersveiligheid. 
 

6.4 Diversiteit: meer aandacht 
Tot slot kan er – en dat geldt voor dit hele ‘Actieplan 2023’ – nog steeds meer 
aandacht komen voor diversiteit & inclusie in alle campagnes, programma’s en 
uitingen namens of van het ROV Zuid-Holland. Bij diversiteit (‘iedereen is welkom op 



 

het feestje’) en inclusie (‘iedereen heeft ook zin om te dansen op het feestje’) gaat 
het onder meer om: 

• mensen met verschillende culturen, genders, godsdiensten of talen 

• mensen met geestelijke of lichamelijke beperking/uitdaging 

• mensen met vervoerarmoede (bijvoorbeeld kinderen zonder fiets of zonder 
fietsende ouders). 

 

6.4.1 Boekje voor nieuwkomers: Verkeer in Nederland 
Nieuwkomers zoals expats, Oekraïners, statushouders en vluchtelingen moeten 
wennen aan het Nederlandse verkeer en de regels. Het boekje ‘Verkeer in 
Nederland’ richt zich op veilig lopen en fietsen. De tekst is in vijf talen: Nederlands, 
Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya (die in Eritrea wordt gesproken). Een tweede 
editie is ontwikkeld met vertalingen in het Russisch en Oekraïens. Het ROV Zuid-
Holland moedigt het gebruik van de boekjes aan door ze beschikbaar te stellen aan 
gemeenten. 
De provincie Noord-Brabant heeft bureau XTNT opdracht gegeven om dit probleem 
van nieuwkomers en materialen te onderzoeken. Het ROV Zuid-Holland wacht de 
uitkomsten van dit onderzoek af en bespreekt deze met de partners. Afhankelijk van 
de uitkomsten kunnen verdere acties volgen in 2023. 
 

6.4.2 Actie 2023 voor diversiteit 
Actie 61: Het ROV Zuid-Holland besteedt meer aandacht aan diversiteit & inclusie in 
activiteiten, campagnes, lessen, ROV-magazine, nieuwsbrieven, programma’s, 
websites en andere uitingen van het ROV Zuid-Holland. 
 

6.5 Campagnes: toolkits & materialen 
Het ROV Zuid-Holland gaat door met het aanbod voor alle intermediairs 
(ambassadeurs, bedrijven, gemeenten, media, ouders, regio’s, scholen, sport- en 
studentenverenigingen) van praktische toolkits en op Zuid-Holland toegesneden 
materialen voor campagnes. Doel is de afnemers zo veel mogelijk te ontzorgen met 
campagnemateriaal dat aansluit op de kennis en beleving van verschillende 
doelgroepen. 
Het ROV Zuid-Holland kijkt naast de digitale en fysieke materialen ook naar ander 
structureel aanbod. Nieuw zijn ambulante campagneteams die gemeenten, regio’s en 
scholen kunnen inzetten om met doelgroepen in gesprek te gaan over 
verkeersveiligheid. De ambitie voor 2023 is om daar campagneteams met ‘vaste 
locatie’ (VR experience bijvoorbeeld) en outdoor campagne-uitingen (gronduitingen 
bijvoorbeeld) aan toe te voegen. 
 

6.5.1 AAN (verlichting) 
De campagne AAN is een herkenbaar beeldmerk aan het worden. De regio’s vragen 
om verder te diversifiëren naar zichtbaarheid van andere verkeersdeelnemers. Het 
ROV Zuid-Holland wil daar in 2023 invulling aan geven.  
Er zijn goede ervaringen opgedaan in de samenwerking rond fietsverlichting met 
sportverenigingen. We ontwikkelen de aanpak verder en stemmen rollen af met 
gemeenten en regio’s. 
 
Actie 2023 voor AAN 

Actie 62: Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt de campagne AAN verder door met 
partners. 



 

 

6.5.2 BOB 
De BOB campagne is een speerpunt geweest in de 
samenwerking met sportverenigingen. Die samenwerking loopt door.  
In verband met signalen over toenemend alcoholgebruik in het verkeer kijkt het ROV 
Zuid-Holland onder andere in samenwerking met de politiediensten hoe de 
campagne nog verder kan worden ingezet. Welke kansen zijn er om samen op te 
trekken rond de alcoholcontroles? 
 
Actie 2023 voor BOB 

Actie 63: Het ROV Zuid-Holland gaat het gesprek aan met onder andere de 
politiediensten over de BOB-campagne en zet het aanbod voor sportverenigingen 
door. 
 

6.5.3 MONO 
Het Rijk wil dat MONO net zo’n sterk merk wordt als BOB. Daarom zet het MONO 
ten minste tot met 2025 voort, met jaarlijks terugkerende campagnes tegen afleiding 
van de smartphone in het verkeer. Daarnaast is er MONO-zakelijk om werkgevers te 
stimuleren om hun bedrijfsvoering meer MONO te maken. 
Uit een meting van bureau Arcadis blijkt dat 37 procent van de werkgevers 
maatregelen heeft genomen. Het doel is om dit aandeel tijdens deze kabinetsperiode 
te verdubbelen naar 75 procent. Zie ook 
https://monozakelijk.nl/actueel/2162462.aspx.  
Ook ouders kunnen met hun kinderen afspreken hen geen Whatsapp-berichten te 
sturen tijdens het fietsen. Het ROV Zuid-Holland heeft onder andere hiervoor in de 
Maand van de veilige Schoolomgeving het ouder-kindcontract geïntroduceerd. 
 
MONO-meter: aanzet tot dialoog 

Het ROV Zuid-Holland heeft de MONO-meter ontwikkeld met vijf online vragen over 
het gebruik van de smartphone in het verkeer, om zo het gesprek tussen werkgever 
en werknemer aan te zwengelen. Zie www.maakeenpuntvannul.nl/monometer .  
De inzet van deze tool brengen wij via onze ambassadeurs onder de aandacht bij 
hun organisaties. Naast de MONO-meter biedt het ROV Zuid-Holland de 
ambassadeurs de mogelijkheid van een VR-experience over afleiding op de fiets of 
in de auto op de eigen locatie van een organisatie. 
 
Actie 2023 voor MONO 

Actie 64: Het ROV Zuid-Holland draagt het gebruik van de MONO-meter uit en biedt 
een VR experience aan ambassadeurs. 
 

6.5.4 Modder op de weg 
De campagne ‘Modder op de weg’ voeren we met regio’s en waterschappen en 
brancheorganisaties als Cumela, KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor 
Bloembollencultuur) en LTO Noord die al actief communiceren over dit onderwerp. 
De rol van het ROV Zuid-Holland verschuift naar de ‘normale’ rol van facilitator en 
ondersteuner van de campagne. 
 

6.5.5 Snelheid & rijhulpsystemen 
Het ROV Zuid-Holland vult het thema snelheid verder in samenwerking met 
gemeenten en regio’s. Met de gemeente Nieuwkoop worden nieuwe lokaalgekleurde 
campagne-uitingen ontwikkeld en gemeten op effectiviteit.  

https://monozakelijk.nl/actueel/2162462.aspx
http://www.maakeenpuntvannul.nl/monometer


 

Er blijft ook aandacht voor ADAS (Advanced Driver Assistance Systems: 
geavanceerde rijhulpsystemen) mede door de nieuwe wettelijke verplichtingen. Sinds 
mei 2022 zijn Advanced Emergency Braking System, Lane Assist, automatische 
snelheidsbeperking en de mogelijkheid om een alcoholslot te monteren in de 
Europese Unie verplicht in nieuw geproduceerde auto’s. Steeds meer auto’s zijn 
uitgerust met deze rijhulpsystemen. Enerzijds bieden die kansen om de auto veiliger 
te gebruiken, anderzijds kan het risico op ongevallen toenemen, onder meer door 
onveilig gebruik. In het voorjaar van 2022 is het Rijk daarom een campagne 
begonnen om mensen bewust te maken van de rijhulpsystemen en hoe je ze op een 
effectieve, goede en veilige manier gebruikt: ontdek hoe SLIM je auto is.  
Het ROV Zuid-Holland heeft zelf ook een ADAS-training laten ontwikkelen. Bekeken 
zal worden waar de campagne in de kalender past en hoe de training beschikbaar 
gesteld kan worden aan relevante partners zoals bijvoorbeeld rijscholen, autodealers 
en werkgevers met deelauto’s. 
 
Actie 2023 voor rijhulpsystemen 

Actie 65: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt de inpassing van de campagne SLIM en 
het beschikbaar stellen van de ADAS-training relevante intermediairs. 
 

6.6 ‘Dagen & maanden van’ 
Jaarlijks zijn er diverse themadagen en -weken die gericht zijn op verkeersveiligheid 
of daarmee verband houden. Het ROV Zuid-Holland ziet kansen om hier op aan te 
haken. We lichten enkele van de initiatieven voor 2023 uit: 
 

6.6.1 Dag van het Verantwoord Medicijngebruik 
Voorlichting over veilig rijden met medicijnen blijft belangrijk voor zowel 
weggebruikers als apothekers, dokters, doktersassistenten en andere 
zorgmedewerkers. Elk jaar organiseert het Instituut voor Verantwoord 
Medicijngebruik de Dag van het Verantwoord Medicijngebruik. Op 9 januari 2023 
staat deze dag (eenmalig) in het teken staat van veilig rijden met medicijnen. 
 

6.6.2 Dag van de fietshelm 
De eerste landelijke dag van de fietshelm vond plaats op 20 april 2022 en vraagt om 
herhaling. 
 

6.6.3 Maand van de veilige schoolomgeving 
Start van het schooljaar na de zomervakantie verweven met “De scholen zijn weer 
begonnen”. Onderdeel van de maand is de Schoolbrengweek. 
 

6.6.4 Veiligste Chauffeur 
In september 2023: inhaken op het bekend maken van de Veiligste Chauffeur van 
Zuid-Holland (als afgeleide van het NK Veiligste Chauffeur). 
 

6.6.5 Jaarlijkse herdenking verkeersslachtoffers 
Derde zondag van november: 19 november 2023. 
 

  



 

 

6.7 Partnerstrategie: nieuwe bestuurlijke, 
bedrijfs- en sportambassadeurs 
Het ROV Zuid-Holland kent 57 Zuid-Hollandse portefeuillehouders 
verkeersveiligheid, 25 private partners en 63 sportverenigingen die naar buiten 
treden als ambassadeur van ‘Maak een punt van nul’. Zij doen dit bijvoorbeeld bij de 
aftrap van campagnes, ook in gemeenten of regio’s. Zo’n ambassadeur geeft het 
goede voorbeeld op het vlak van veilig verkeer door dat te verankeren in de eigen 
activiteiten of organisatie (gemeente, bedrijf en wellicht ook school). 
Het ROV Zuid-Holland zet de samenwerking en de werving van ambassadeurs door 
in 2023. 
 

6.7.1 Bestuurlijke ambassadeurs: nieuwe wethouders 
Elke wethouder verkeer (of mobiliteit) van de vijftig Zuid-Hollandse gemeenten wordt 
‘automatisch’ ambassadeur van ‘Maak een punt van nul’. De invulling kan van actief 
(volop meedoen) tot passief (afwachtend) zijn. Bijna de helft van de wethouders pakt 
het ambassadeurschap actief op. Een meerderheid bezoekt bijeenkomsten van het 
ROV Zuid-Holland voor bestuurders. Sinds de komst van de nieuwe colleges in 2022 
probeert het ROV Zuid-Holland meer actieve ambassadeurs te werven onder (vooral 
nieuwbenoemde) wethouders. Daarbij staat het ROV Zuid-Holland ook open voor 
ambassadeurs met andere portefeuilles, zoals Onderwijs (vanwege het programma 
SCHOOL op SEEF voor basisscholen), Sport & Welzijn (aanpak sportverenigingen 
en Doortrappen) en Personeel & Organisatie (vanwege de gemeente als werkgever). 
Graag bouwt het ROV Zuid-Holland ook de contacten met de waterschappen uit. 
Doel is om per regio minimaal twee actieve bestuurlijke ambassadeurs te hebben, 
zodat elke regio goed is vertegenwoordigd. Vanuit communicatie-oogpunt en 
vanwege de zichtbaarheid verdient het aanbeveling om de rij ambassadeurs op 
www.maakeenpuntvannul.nl/ambassadeurs te completeren. 

 
6.7.2 Bedrijfsambassadeurs: meer bereik 
Het ROV Zuid-Holland wil meer ambassadeurs uit de private sector werven. Zij zijn 
van waarde omdat zij zowel hun bedrijf als andere werkgevers kunnen aanspreken 
en steunen om hun werknemers meer bewust te maken van de noodzaak van 
veiliger gedrag in het verkeer. Dat heeft waarde voor zowel werknemers en 
werkgever als de samenleving. Via deze ambassadeurs kan het ROV Zuid-Holland 
grotere groepen verkeersdeelnemers – waaronder beroepschauffeurs – structureel 
bereiken en voorlichten. Denk bijvoorbeeld aan afleiding in het verkeer (‘Rij 
MONO’/Ongestoord onderweg). Een aantal ambassadeurs wil graag in gesprek met 
overheden over de aspecten die in hun branche spelen, zoals aandacht voor veilig 
verkeer in aanbestedingen en opdrachten. In de regio Alblasserwaard – 
Drechtsteden is er jaren aandacht voor veilig aan de weg werken. Het ROV Zuid-
Holland kijkt graag hoe dat breder kan worden getrokken. 
We kijken bij de werving ook naar specifieke branches. Zo hebben we initiatief 
genomen voor een ronde tafelgesprek met rijscholen. Eind 2022 is VVN Zuidplas als 
eerste lokale afdeling van VVN ambassadeur geworden.  
 
Veilig (werk)verkeer breder inbedden bij bedrijven 

Wellicht biedt het kansen om zowel veilig woon-werkverkeer als zakelijk verkeer 
breder in te bedden bij werkgevers (zoals met een ‘menukaart veilig verkeer’), als 
onderdeel van goed werkgeverschap. Mogelijk ambassadeur voor deze aanpak is de 
provinciale organisatie die de ambitie heeft uitgesproken meer werk te maken van 

http://www.maakeenpuntvannul.nl/ambassadeurs


 

bewustwording en communicatie over veilig verkeer voor de eigen ambtenaren. Dat 
geldt ook voor de mobiliteitsmanagers van Zuid-Holland Bereikbaar, die veel 
bedrijven spreken. Een andere mogelijkheid is een (voorbeeld)project voor 
verkeersveiligheid op bedrijventerreinen. 

 
6.7.3 Contacten sportverenigingen: binden, ontzorgen en verbreden 
Zuid-Holland telt eind 2022 zo’n 12.000 sportverenigingen. Met circa 500 van hen 
heeft het ROV Zuid-Holland contact vanuit de eerdere aanpak BOB in de 
sportkantine. Ruim zestig verenigingen hebben zich al gemeld als ambassadeur van 
‘Maak een punt van nul’. Sportverenigingen vormen een interessante doelgroep: zij 
hebben veel leden die elke week komen trainen/spelen en bereikt kunnen worden 
met campagneboodschappen. De leidraad voor de contacten met sportverenigingen 
– met als doel: binden, ontzorgen en verbreden – past het ROV Zuid-Holland 
structureel toe: 

• makkelijke aanmelding voor sportverenigingen met eenvoudig invulscherm 

• bellijst met namen en nummers van vaste contactpersonen bij sportverenigingen 

• campagnemateriaal van fysiek (brochure) tot digitaal (content voor nieuwsbrieven 
en websites) 

• werving sportambassadeurs bij verenigingen: charismatische bestuurders en 
bekende(re) sporters 

• toolkits voor campagnes 

• meer sponsorborden langs sportvelden: ’Sportvereniging X maakt een punt van 
nul’ 

• (deel of delen) pubquiz over veilig verkeer (denk aan link met AAN, BOB en 
MONO) 

• kant-en-klare acties voor bijvoorbeeld fietsverlichting (liefst met fietsenmaker die 
ter plekke lampjes repareert of monteert). 
 

De ANWB bekijkt de mogelijkheden om te gaan samenwerken met 
sportverenigingen. Het ROV Zuid-Holland en de ANWB trekken daarin voor Zuid-
Holland samen op. 
 

6.7.4 Acties 2023 voor ambassadeurs 
Actie 66: Het ROV Zuid-Holland benadert alle nieuwe wethouders met de vraag om 
als actieve ambassadeur op te treden voor ‘Maak een punt van nul’. Daarbij 
bespreekt het ROV de ‘nul’ als doel, de verbreding én de urgentie van integrale 
maatregelen (van infra via gedrag tot toezicht) en speciale doelgroepen als kinderen, 
jongeren en ouderen in het verkeer. 
 
Actie 67: Het ROV Zuid-Holland werft nieuwe, aansprekende private ambassadeurs 
voor veilig verkeer bij bedrijven, (sport- en studenten)verenigingen en 
maatschappelijke organisaties en onderzoekt of ambassadeurschappen bij scholen 
waarde kan toevoegen. 
 
Actie 68: Het ROV Zuid-Holland zet in op het uitbreiden van de inzet van de publieke 
ambassadeurs naar de eigen organisaties in de rol van werkgever, opdrachtgever en 
wegbeheerder. 
 



 

 

Actie 69: Het ROV Zuid-Holland trekt met de ANWB op in de 
benadering van sportverenigingen rond verkeersveiligheid. 
 
Actie 70: Het ROV Zuid-Holland actualiseert en verbetert de toolkit voor (nieuwe) 
ambassadeurs en zorgt voor maatwerk voor verschillende soorten ambassadeurs. 
 
Actie 71: Het ROV Zuid-Holland completeert op de website de galerij met alle 
ambassadeurs van ‘Maak een punt van nul’, met hun naam, functie, foto en een kort 
citaat. 

 



 

Hoofdstuk 7 
Organisatie: formatie op orde & verdere 
professionalisering 

Dit zevende hoofdstuk behandelt de twee belangrijkste interne doelen van het ROV: 
de formatie op orde brengen en verder professionaliseren. 
 

7.1 Formatie op orde 
Met de provincie Zuid-Holland en MRDH is afgesproken dat er voor het ROV Zuid-
Holland 5,1 fte vaste formatie per jaar is. Bij de start van 2023 is de invulling als 
volgt: 
 

Functie uur Fte 

programmamanager 32 0,89 

projectleider 24 0,67 

projectleider 28 0,78 

projectleider 36 1,00 

projectondersteuner (32-4 uitruil) 28 0,78 

projectondersteuner 24 0,67 

projectondersteuner (uitruil) 4 0,11 

Totaal 176 4,9 
Tabel 3: Formatie 2023 (1 fte = 36 uur per week) 

 
In de loop van 2022 zijn een nieuwe ondersteuner en twee nieuwe projectleiders 
toegevoegd aan het team. Helaas heeft een van die projectleiders besloten om weer 
uit te stromen. De werving van een nieuwe projectleider (communicatie campagnes 
& contacten sportverenigingen) is succesvol verlopen. Per januari 2023 start deze 
projectleider. Het team komt daarmee op formatie met een klein overschot in uren 
van 8 uur per week. 
 
Drie projectleiders voor 2022 en mogelijk 2023 

Vanuit het Dynamisch aankoopsysteem (zie 7.2) zijn uitvragen gedaan voor drie 
projectleiders (16 uur per week SCHOOL op SEEF, 16 uur TotallyTraffic en 16 uur 
Doortrappen) waarmee het ROV Zuid-Holland voor langere tijd een samenwerking 
kan aangaan. Deze projectleiders zijn hun werkzaamheden in het eerste kwartaal 
van 2022 begonnen. Het ROV Zuid-Holland heeft besloten de samenwerking met 
alle drie de projectleiders met twaalf maanden te verlengen. Een tweede verlenging 
tot eind 2024 behoort dan nog tot de mogelijkheden, voordat een nieuwe uitvraag 
gedaan moet worden binnen het DAS (zie uitleg in 8.1). Behalve aan de 
projectleiders zijn ook opdrachten verleend aan twee labeladviseurs in het kader van 
het programma SCHOOL op SEEF. Voor labeling van scholen staat 6 uur per school 
gereserveerd. 
 
Projectleider communicatie 

Begin 2022 is in overleg met de vaste projectleider en de regievoerders besloten om 
met een opdrachtverlening een projectleider corporate communicatie (8 uur) aan te 
stellen. De wens is om ook deze samenwerking in 2023 voort te zetten. In de loop 
van 2023 bekijken we of we de taken kunnen invullen binnen de vaste formatie of dat 
verdere opdrachtverlening wenselijk en mogelijk is.  
 



 

 

Met alle leden van het volledige team – zowel vaste 
medewerkers als flexibele schil – spreken we in 2023 over de 
taakverdeling en hun rollen. 
 

7.1.1 Acties 2023 voor formatie 
Actie 72: Het ROV Zuid-Holland bepaalt samen met de regievoerders of de rol van 
projectleider communicatie een plaats kan krijgen binnen de vaste formatie. 
 
Actie 73: Het ROV Zuid-Holland stemt de rollen, taken en uren van de vaste 
medewerkers en de flexibele schil af op de ambities. 
 

7.2 Efficiënter & professioneler 
Het ROV Zuid-Holland heeft met ingang van 2022 het inkoopproces ingericht met 
onder ander een Dynamisch aankoopsysteem (DAS). Hiermee maakt het ROV Zuid-
Holland de inkoop (van doorlopende uitvoerende activiteiten) professioneler en meer 
in lijn met de regels. Verdere afstemming met de afdelingen Juridische Zaken, 
Fiscale Zaken, ICT & Automatisering alsmede Inkoop loopt. 
 
Bij het ROV Zuid-Holland zijn in 2022 nieuwe medewerkers en projectleiders 
ingestroomd. Nu de formatie stabiliseert, bestaat de wens om interne processen 
verder in te richten. Aandachtspunten zijn planning, relatiebeheer, dossierbeheer 
alsmede kennisborging en overdracht. Het is de wens om in 2023 hiermee verdere 
stappen te zetten. Een van die stappen is het bijhouden van acties en deadlines in 
Microsoft Planner. 
 

7.2.1 Acties 2023 voor organisatie 
Actie 74: Het ROV Zuid-Holland zet het proces van professionalisering van het 
inkoopproces voort. 
 
Actie 75: Het ROV Zuid-Holland zet in op het verbeteren van de interne 
werkprocessen rond planning, relatiebeheer, dossierbeheer alsmede kennisborging 
en overdracht. 
 
Actie 76: Het ROV Zuid-Holland gaat de status van acties en deadlines vanaf het 
eerste kwartaal 2023 bijhouden in Microsoft Planner. 

 



 

Hoofdstuk 8 
Begroting 2023: drie budgetten 

Dit hoofdstuk bevat de begroting 2023 op hoofdlijnen. In het 
‘Meerjarenprogrammaplan 2022-2024’ is een raamwerk afgesproken voor de 
besteding van de beschikbare gelden voor het ROV Zuid-Holland, verdeeld over drie 
budgetten: structurele activiteiten, innovatie & ontwikkeling en facilitaire zaken. 
Onderstaande begroting komt overeen met de begrotingsafspraken zoals deze zijn 
vastgelegd als afgeleide van de samenwerkingsovereenkomst en het 
meerjarenwerkprogramma. 
 

 structurele 
activiteiten 

innovatie & 
ontwikkeling 

facilitaire zaken 

programma’s € 383.000 € 330.000 € 31.000 

communicatie € 280.000 € 45.000 € 70.000 

onderzoek & monitoring  € 50.000  

programmamanagement   € 50.000 

Totaal € 663.000 € 425.000 € 151.000 

Tabel 4: Begroting ROV Zuid-Holland 2023 op hoofdlijnen 

 

8.1 Structurele activiteiten 
Onder deze post vallen de programma’s die door de jaren structureel zijn geworden 
en waarvan de wens bestaat om ze voort te zetten: SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic 
en Doortrappen. Ook vallen binnen dit budget alle opdrachten aan partijen binnen het 
nieuwe Dynamisch aankoopsysteem. Dit DAS toetst aanbieders van diensten vooraf 
op geschiktheid. Het systeem beschrijft vier categorieën waarvoor partijen zich 
kunnen kwalificeren. Zij kunnen vervolgens een offerte uitbrengen voor uitvragen. De 
vier categorieën: 
 
1. advies 
2. projectleiding 
3. trainingen 
4. publieksacties. 
 
Ondersteuning op communicatie in advies en vormgeving valt ook binnen dit budget. 

 
8.2 Innovatie & ontwikkeling 
Onder deze noemer vallen alle kosten voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten 
en producten. Denk hierbij aan budget voor het uitvoeren van proefprojecten, maar 
ook de kosten voor de verdere ontwikkeling van effectmeting. Voor innovatie & 
ontwikkeling reserveert het ROV Zuid-Holland 425.000 euro. Zo steunen we 
gemeenten met de nieuwe aanpak voor integraal en risicogestuurd werken, onder 
andere met quickscans en proefprojecten. 



 

 

8.3 Facilitaire zaken 
Onder deze noemer vallen alle kosten die nodig zijn voor de 
organisatie. Te denken valt aan accountantskosten, kosten voor opslag en 
verzending van materialen, ICT en telefoondiensten. Eventuele 
inhuur/opdrachtverlening die noodzakelijk is om zieken te vervangen hoort ook bij 
deze post. Verder vallen de kosten voor het vervaardigen van 
communicatiematerialen erbinnen. 
 

8.4 Besteding gelden 
In het nieuwe systeem van werken wordt het voor het ROV Zuid-Holland steeds 
noodzakelijker om aan het begin van een periode de werkzaamheden in te schatten 
en te begroten. Vaak betreft dit een periode van twaalf maanden, soms langer. Deze 
manier van werken leidt er in de praktijk toe dat gereserveerde budgetten soms pas 
aan het einde van een periode weer vrijvallen. Dit kan op zijn beurt leiden tot 
onderbesteding. Het ROV Zuid-Holland gaat in gesprek met de regievoerders om te 
bekijken wat mogelijkheden zijn om de budgettering zo in te richten dat we budgetten 
eerder kunnen bijstellen en vrijgeven voor andere activiteiten en projecten. 
 

8.4.1 Actie 2023 voor besteding gelden 
Actie 77: Het ROV Zuid-Holland gaat het gesprek aan over de wijze van 
budgettering. 

 



 

Hoofdstuk 9 
Samenvatting: 77 acties 2023 

Alle 77 acties van het ROV Zuid-Holland voor 2023 op een rij: 
 

Evaluatie, monitoring & effectmeting 
 

Actie 1: Bij alle activiteiten blijft het ROV Zuid-Holland van tevoren nadenken over 
evaluatie, monitoring & effectmeting. 
 
Actie 2: Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt en gebruikt een structuur voor evaluatie 
met aanwijzingen en uitleg over onder meer een projectnotitie, smart formulering 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) van doelen en 
onderscheid tussen procesevaluatie (wat ging goed, wat kan beter), monitoring van 
gedrag (bijhouden, tellen, waarnemen), effectmeting (nulmeting, een-meting, twee-
meting) en het toeschrijven van gedragsveranderingen aan interventies (effectiviteit). 
 
Actie 3: Het ROV Zuid-Holland professionaliseert de evaluatie, monitoring en 
effectmeting, onder andere door daarom te vragen bij nieuwe acties, projecten en 
programma’s alsmede door evaluatie, monitoring en effectmeting beter te verweven 
in bestaande acties, projecten en programma’s. 
 
Actie 4: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt met welke partijen het kennis over 
monitoring en effectmeting kan delen en ontwikkelen (denk daarbij aan 
kennisinstituut CROW-KpVV, kennisnetwerk SPV en taskforce 
Verkeersveiligheidsdata). 
 
Actie 5: Het ROV Zuid-Holland biedt regio’s, gemeenten en hun doelgroepen (zoals 
scholen en verenigingen) aan om deelname aan programma’s te monitoren en 
gedrag te meten als vast onderdeel van de interventies en om data, ervaring en 
kennis daarover te delen. Het ROV Zuid-Holland bundelt, deelt en ontsluit zo veel 
mogelijk verzamelde informatie, ook voor de twee regievoerders MRDH en PZH. 
 
Actie 6: Het ROV Zuid-Holland bespreekt de uitkomsten van de analyse van het 
Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) 2021 met de regio’s en 
wegbeheerders, zodat zij zelf in actie kunnen komen. 
 
Actie 7: Het ROV Zuid-Holland houdt het Periodiek Regionaal Onderzoek 
Verkeersveiligheid 2023. Zo mogelijk trekken we hierin op met de Taskforce 
Verkeersveiligheidsdata voor de inzet rond de risico-indicator Veilige 
verkeersdeelnemers. 
 
Actie 8: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt samen met de regionale politiediensten 
welke kansen er zijn voor samenwerking rond handhavingsacties en campagnes. 
 

Onderwijs 

 
Actie 9: Het ROV inventariseert het aanbod verkeerseducatie aan jongere kinderen 
van 0 tot 4 à 6 jaar én hun ouders. We onderzoeken of het aanbod voldoet voor de 
doelgroep en op welke manier en via welke kanalen we het gebruik kunnen 
stimuleren. 



 

 

 
Actie 10: Het ROV Zuid-Holland bespreekt SCHOOL op 
SEEF met de andere gebruikers van het programma (Limburg, Noord-Brabant, 
Zeeland) en zet in op het actualiseren en aanvullen van lessen met zowel landelijke 
ontwikkelingen (afleiding, dode hoek, drukte op fietspad, nieuwe voertuigen, sociale 
media, verkeersbrigadiers) als door regio’s aangedragen thema’s (landbouwverkeer, 
modder op de weg). Ook maken we SCHOOL op SEEF diverser en inclusiever. 
 
Actie 11: Het ROV Zuid-Holland controleert en onderhoudt de website 
www.schoolopseef.nl op digitale toegankelijkheid. 
 
Actie 12: Het ROV Zuid-Holland zorgt voor een bestelmogelijkheid van zowel losse 
materialen als complete materiaaltassen van Verkeerskunsten. 
 
Actie 13: Het ROV Zuid-Holland blikt begin 2023 met de regio’s en gemeenten terug 
op de samenwerking in 2022 en vooruit op de rolverdeling en organisatie in 2023 van 
de Schoolbrengweek en de Maand van de Veilige Schoolomgeving. 
 
Actie 14: Het gesprek wordt gevoerd met regio’s en gemeentes over SCHOOL op 
SEEF en de deelname van scholen aan het programma. (deze actie kan tegelijk met 
actie 32). 
 
Actie 15: Het ROV Zuid-Holland ondersteunt de uitvoering van een of meer proeven 
met de integrale aanpak (infra, gedrag én handhaving) met een gemeente en een 
school aan de hand van een concrete casus, zoals een nieuw schoolgebouw of 
wegwerkzaamheden. 
 
Actie 16: Het ROV Zuid-Holland blijft de ontwikkelingen rond de labelaanvragen 
volgen en bekijkt welke stappen mogelijk gewenst zijn.  
 
Actie 17: Samen met de regio’s brengen we de registratie op orde van scholen die 
verkeerseducatie verzorgen en wel of niet geregistreerd staan als deelnemer aan 
SCHOOL op SEEF. Er komt een duidelijke definitie en omschrijving van de diverse 
variaties om deelnemend te zijn. 
 
Actie 18: Het ROV Zuid-Holland bekijkt samen met de MRDH welke inzet kan 
worden gepleegd om het aanbod van verkeersleerkrachten te vergroten.  
 
Actie 19: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt samen met de MRDH wat in 
aanmerking komt als een ‘wachtverzachter’ voor scholen die willen meedoen aan 
SCHOOL op SEEF maar nog niet kunnen starten door de beperkte beschikbaarheid 
van verkeersleerkrachten. 
 
Actie 20: Vanuit SCHOOL op SEEF wordt gekeken naar materiaal en inzet voor 
vergroten van de betrokkenheid van ouders. 
 
Actie 21: Het ROV Zuid-Holland start het proces op voor (her)toetsing van SCHOOL 
op SEEF in de CROW-toolkit. 



 

 
Actie 22: Het ROV Zuid-Holland bekijkt hoe lokaal en regionaal aanvullend aanbod 
in beeld kan worden gebracht in samenwerking met de regio Holland Rijnland.  
 
Actie 23: De projectleider SCHOOL op SEEF gaat in overleg met de regio’s diverse 
scholen bezoeken en verkeerslessen bijwonen. 
 
Actie 24: Samen met lesaanbieders en partners in Amsterdam, Gelderland, Limburg, 
Noord-Brabant en Zeeland houdt het ROV Zuid-Holland het programma TotallyTraffic 
actueel. Het gaat daarbij om het actualiseren van lessen, het aanvullen van thema’s 
en het kijken naar nieuwe didactische methodes. 
 
Actie 25: Samen met lesaanbieders, regio’s/gemeenten, scholen en partners 
bespreekt het ROV Zuid-Holland hoe we lessen diverser en inclusiever kunnen 
maken. Ook de digitale toegankelijkheid van de site wordt hierin meegenomen. 
 
Actie 26: Het is een speerpunt in 2023 van de projectleider om in overleg met de 
regio’s diverse lessen op diverse scholen uit het programma TotallyTraffic bij te 
wonen en met de scholen en lesaanbieders te bespreken. 
 
Actie 27: Met het oog op tweetalig voortgezet en middelbaar onderwijs en 
internationale scholen brengt het ROV Zuid-Holland Engelstalig aanbod van de 
lessen in beeld binnen het programma TotallyTraffic. 
 
Actie 28: Het ROV Zuid-Holland zet in op betere borging van de programmatische 
aanpak van TotallyTraffic. Dit vertaalt zich onder andere naar de lesaanbieders in de 
vereiste om zichtzelf en de lessen zichtbaar en herkenbaar te presenteren onder de 
vlag TotallyTraffic. 
 
Actie 29: Om lesstof beter te laten beklijven, zet het ROV Zuid-Holland er samen 
met regio’s en gemeenten op in dat de scholen meer doe-het-zelf-lessen en 
opvolglessen gaan geven. 
 
Actie 30: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt hoe TotallyTraffic de bovenbouw beter 
kan bereiken, bijvoorbeeld door een andere (niet-roostergebonden) uitvoering aan te 
bieden of verkeerseducatie te verweven in reguliere schoolvakken. 
 
Actie 31: Het ROV Zuid-Holland zoekt het contact met scholen in de mogelijkheden 
om ook met scholen de programmatische aanpak beter te borgen. Dit gebeurt onder 
andere in het project met het Christelijk Lyceum in Delft. 
 
Actie 32: Het ROV Zuid-Holland zoekt het contact met de regio’s en de gemeente 
over TotallyTraffic en de deelname van scholen. 
 
Actie 33: Het ROV Zuid-Holland is aanjager en facilitator in een integrale aanpak 
met scholen voortgezet en middelbaar onderwijs in het verlengde van TotallyTraffic. 
 
Actie 34: Vanuit TotallyTraffic wordt gekeken naar materiaal en inzet voor vergroten 
van de betrokkenheid van ouders. 
 



 

 

Actie 35: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt hoe het effect 
van het programma nu wordt gemeten en bekijkt welke 
kansen er zijn om dit te verbeteren. 
 
Actie 36: Het ROV Zuid-Holland benut de contacten tussen accountmanagers en 
projectleiders van TotallyTraffic in andere regio’s (Amsterdam, Limburg, Noord-
Brabant) met op de agenda onderwerpen als uitvoeren en actueel houden lessen 
(inclusief diversiteit/inclusie), betrokkenheid gemeenten, betrokkenheid ouders, 
integrale aanpak, monitoring & effectmeting en safety performance indicators van 
opdrachtgevers. 
 
Actie 37: Het ROV Zuid-Holland verzamelt en deelt voorbeelden om partijen te 
ondersteunen bij het creëren van schoolzones. 
 
Actie 38: Het ROV Zuid-Holland streeft ernaar dat alle Zuid-Hollandse gemeenten op 
de een of andere manier meedoen aan Doortrappen, zodat steeds meer ouderen 
deelnemen aan interventies voor fietsvaardigheid en verkeersveilig gedrag. Het ROV 
Zuid-Holland stemt deze aanpak af met de regio’s. 
 
Actie 39: Het ROV Zuid-Holland gaat door met de ontwikkeling van materialen en 
interventies voor het programma Doortrappen en stelt deze beschikbaar aan de 
partners. 
 
Actie 40: Het ROV Zuid-Holland biedt informatie over Doortrappen voor de 
eindgebruikers beschikbaar aan gemeenten en uitvoerders. Senioren kunnen zo zelf 
snel en gemakkelijk informatie krijgen of vinden. 
 
Actie 41: Het ROV Zuid-Holland blijft met de landelijke, regionale en lokale partners 
het programma Doortrappen doorontwikkelen. 
 
Actie 42: Het ROV Zuid-Holland onderhoudt een structureel overleg met regionale 
en/of lokale coördinatoren van Doortrappen om praktijkkennis en concrete ervaringen 
uit te wisselen. 
 
Actie 43: Het ROV Zuid-Holland ondersteunt en verzoekt deelnemende gemeenten 
om maatregelen te evalueren, monitoren en effecten te meten. 
 
Actie 44: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheden van effectmeting van 
Doortrappen op de veilige verkeersdeelname van deelnemers aan Doortrappen in 
samenspraak met het landelijke bureau. 
 
Actie 45: Het ROV Zuid-Holland gebruikt de lessen uit (ook landelijke) pilots voor 
een kennisdossier over drukte op het fietspad, met oplossingen en effecten op het 
vlak van infrastructuur, gedragsbeïnvloeding en handhaving/toezicht. 
 
Actie 46: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt met partijen als Zuid-Holland 
Bereikbaar, werkgevers en de fietsenbranche of er koppelkansen zijn tussen het 
dossier fietsstimulering (mobiliteitsmanagement) en veilige verkeersdeelname als 
fietser, vooral met e-bikes en speed pedelecs. 
 



 

Actie 47: Het ROV Zuid-Holland stelt samen met andere partijen in het eerste 
kwartaal van 2023 zowel een strategische startnotitie als een kennisagenda op voor 
een programma rond bewustwording, vaardigheden en gedragsverandering voor 
jonge bestuurders. 
 
Actie 48: Het ROV Zuid-Holland volgt of de ontwikkelingen rond rijden onder invloed 
en de handreiking voor gemeenten en of educatie en voorlichting extra inspanningen 
gaan vragen. Zo mogelijk vertalen we die in een samenwerking met regionale en/of 
lokale partners. 
 
Actie 49: Het ROV Zuid-Holland ondersteunt de (door)ontwikkeling van interventies 
voor maaltijdbezorgers en brengt die onder de aandacht bij partners. 
 
Actie 50: Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt het aanbod trainingen verkeerseducatie 
in beroepsopleidingen verder en kijkt daarbij naar interventies van andere regio’s. 
 
Actie 51: Het ROV Zuid-Holland vraagt de partners de activiteiten voor senioren te 
bundelen en herkenbaar te maken onder de paraplu Door in het verkeer. Eventuele 
witte vlekken vullen we gezamenlijk in. 
 
Actie 52: Het ROV Zuid-Holland vraagt gemeenten, regio’s en alle andere partners 
bij alle activiteiten en communicatie rond verkeersveiligheid altijd de hoofdboodschap 
‘Maak(t) een punt van nul’ uit te dragen. 
 
Actie 53: Het ROV Zuid-Holland vraagt alle partners naast ‘Maak(t) een punt van nul’ 
in alle uitingen ook altijd de naam van het programma of de campagne te noemen. 
 
Actie 54: Het ROV Zuid-Holland stelt een jaarplanning op voor 
campagneboodschappen en activiteiten, actualiseert het communicatieplan en 
brengt verdere structuur aan in het aanbod van materialen. 
 
Actie 55: Het ROV Zuid-Holland focust de strategie voor de communicatiemiddelen: 
- websitestrategie (teksten, toegankelijkheid) 
- sociale-mediastrategie 
- toolkits met materialen en beelden. 
 
Actie 56: Het ROV Zuid-Holland richt een beeldbank in met rechtenvrije foto’s van 
verschillende soorten weggebruikers en verkeerssituaties in Zuid-Holland (als 
onderdeel van de toolkit). Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt hiervoor ook een 
registratiesysteem om te voldoen aan de AVG-richtlijnen. 
 
Actie 57: Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt de websites door met oog op de 
aangescherpte positionering als ondersteuningsbureau en met aandacht voor de 
AVG richtlijnen. 
 
Actie 58: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt of alle websites voldoen aan de eisen 
van digitale toegankelijkheid en blijft investeren in deze toegankelijkheid. 
 
Actie 59: Het ROV Zuid-Holland herijkt de sociale-mediastrategie vanuit de eigen 
rolopvatting als ondersteuningsbureau en het onderscheid in materiaal voor partners 



 

 

en de eigen corporate communicatie. 
 
Actie 60: Het ROV Zuid-Holland gaat het gesprek aan met alle regio’s over de 
communicatie rond verkeersveiligheid. 
 
Actie 61: Het ROV Zuid-Holland besteedt meer aandacht aan diversiteit & inclusie in 
activiteiten, campagnes, lessen, ROV-magazine, nieuwsbrieven, programma’s, 
websites en andere uitingen van het ROV Zuid-Holland. 
 
Actie 62: Het ROV Zuid-Holland ontwikkelt de campagne AAN verder door met 
partners. 
 
Actie 63: Het ROV Zuid-Holland gaat het gesprek aan met onder andere de 
politiediensten over de BOB-campagne en zet het aanbod voor sportverenigingen 
door. 
 
Actie 64: Het ROV Zuid-Holland draagt het gebruik van de MONO-meter uit en biedt 
een VR experience aan ambassadeurs. 
 
Actie 65: Het ROV Zuid-Holland onderzoekt de inpassing van de campagne SLIM en 
het beschikbaar stellen van de ADAS-training relevante intermediairs. 
 
Actie 66: Het ROV Zuid-Holland benadert alle nieuwe wethouders met de vraag om 
als actieve ambassadeur op te treden voor ‘Maak een punt van nul’. Daarbij 
bespreekt het ROV de ‘nul’ als doel, de verbreding én de urgentie van integrale 
maatregelen (van infra via gedrag tot toezicht) en speciale doelgroepen als kinderen, 
jongeren en ouderen in het verkeer. 
 
Actie 67: Het ROV Zuid-Holland werft nieuwe, aansprekende private ambassadeurs 
voor veilig verkeer bij bedrijven, (sport- en studenten)verenigingen en 
maatschappelijke organisaties en onderzoekt of ambassadeurschappen bij scholen 
waarde kan toevoegen. 
 
Actie 68: Het ROV Zuid-Holland zet in op het uitbreiden van de inzet van de publieke 
ambassadeurs naar de eigen organisaties in de rol van werkgever, opdrachtgever en 
wegbeheerder. 
 
Actie 69: Het ROV Zuid-Holland trekt met de ANWB op in de benadering van 
sportverenigingen rond verkeersveiligheid. 
 
Actie 70: Het ROV Zuid-Holland actualiseert en verbetert de toolkit voor (nieuwe) 
ambassadeurs en zorgt voor maatwerk voor verschillende soorten ambassadeurs. 
 
Actie 71: Het ROV Zuid-Holland completeert op de website de galerij met alle 
ambassadeurs van ‘Maak een punt van nul’, met hun naam, functie, foto en een kort 
citaat. 
 
Actie 72: Het ROV Zuid-Holland bepaalt samen met de regievoerders of de rol van 
projectleider communicatie een plaats kan krijgen binnen de vaste formatie. 
 



 

Actie 73: Het ROV Zuid-Holland stemt de rollen, taken en uren van de vaste 
medewerkers en de flexibele schil af op de ambities. 
 
Actie 74: Het ROV Zuid-Holland zet het proces van professionalisering van het 
inkoopproces voort. 
 
Actie 75: Het ROV Zuid-Holland zet in op het verbeteren van de interne 
werkprocessen rond planning, relatiebeheer, dossierbeheer alsmede kennisborging 
en overdracht. 
 
Actie 76: Het ROV Zuid-Holland gaat de status van acties en deadlines vanaf het 
eerste kwartaal 2023 bijhouden in Microsoft Planner. 
 
Actie 77: Het ROV Zuid-Holland gaat het gesprek aan over de wijze van 
budgettering. 
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